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مالحظات

األونكتاد معتصم األقرع وحممود اخلفيف، من وحدة مساعدة  الصادرة عن  الدراسة  إعداد هذه  أرشف عىل 
الشعب الفلسطيني، واسُتعني فيها بالعمل الذي أنجزه اخلبري االستشاري وليد عبد ربه مدير عام مؤسسة األفق للتنمية 

املستدامة )هورايزن(، برام اهلل، الضفة الغربية.

السابق،  املنسق  اخلالدي،  رجا  ومقرتحات  وإفادات  إرشادات  من  إعدادها  طوال  الدراسة  هذه  واستفادت 
بوحدة مساعدة الشعب الفلسطيني، األونكتاد. وقدمت رندة مجال، األونكتاد، تعليقات قيمة يف املراحل األوىل من إعداد 

الدراسة.

واآلراء الواردة يف هذه الدراسة هي آراء كاتبيها وال تعرب بالرضورة عن آراء األمم املتحدة.

وليس يف التسميات املستخدمة يف هذه الدراسة وال يف طريقة عرض مادهتا ما يتضمن التعبري عن أي رأي كان 
من جانب األمم املتحدة بشأن املركز القانوين ألي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة أو لسلطات أي منها، أو بشأن تعيني 

ختومها أو حدودها.

يمكن اقتباس املادة الواردة يف هذه الدراسة أو إعادة طبعها من دون استئذان ولكن يرجى التنويه بذلك، مع 
ن النص املقتبس أو املعاد طبعه إىل أمانة األونكتاد. إرسال نسخة من املنشور الذي يتضمَّ

تعني اإلشارات إىل الدوالر دوالرات الواليات املتحدة األمريكية.

UNCTAD/GDS/APP/2015/1
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موجز تنفيذي

ُتلِّل هذه الدراسة املشاكل التي تواجه قطاع الزراعة الفلسطينية وآفاقه، وهي تربز دوره وأمهيته ومسامهته يف 
االقتصاد بوجه عام، وُتبنيِّ مواطن قوته وضعفه، فضاًل عن الفرص املتاحة فيه واملعوقات التي تعرتض مساره. وتسلط 

الدراسة األضواء عىل التشوهات التي يفرضها االحتالل وتأثريها يف حالة قطاع الزراعة الفلسطينية وآفاقه.

كبرية  وأمهية  الفلسطيني  الشعب  لدى  عميق  مغزى  للزراعة  يظل  التقليدي،  االقتصادي  الدور  عن  وفضاًل 
هلويته. فاألرض والزراعة يرمزان إىل صمود الفلسطينيني وجلدهم يف مواجهة فقدان أراضيهم املستمر بسبب االحتالل 
العاملني  أن  الزراعي  للقطاع  والرمزية  العملية  األمهية  من  ومما يزيد  اإلرسائيلية.  املستوطنات  وتوسع  أمده  طال  الذي 

الرئيسيني لإلنتاج، ومها األرض واملياه، نادران نسبيًا يف األرض الفلسطينية املحتلة وهو وضع زاده االحتالل سوءًا.

هلم.  تتاح  التي  العمل  وفرص  الغذائي  وأمنهم  وصادراهتم  الفلسطينيني  دخل  يف  ملموسة  مسامهة  وللزراعة 
الناتج املحيل اإلمجايل  النسبية يف  يقّل كثريًا عن إمكاناته، فمسامهته  الزراعي ظلَّ يزاول أنشطته بمستوى  القطاع  بيد أن 
والصادرات ما برحت ترتاجع، بينام ظلَّ حجم اإلنتاج الزراعي باألرقام املطلقة متقلبًا ومياالً إىل االنخفاض انخفاضًا بيِّنًا.

ورغم متاثل الرتبة واملناخ، كان إنتاج قطاع الزراعة الفلسطينية وإنتاجيته يقالن عامَّ مها عليه يف إرسائيل والبلدان 
الشبيهة يف املنطقة. فعىل سبيل املثال، يبلغ متوسط إنتاج الدونم))( نصف مثيله يف األردن وال جياوز 43 يف املائة من نظريه 
يف إرسائيل، رغم أن البيئات الطبيعية تكاد تكون متامثلة. ويعزى جل الفرق املالحظ يف اإلنتاجية بني هذه االقتصادات 
الثالثة التي تتشارك املناطق الزراعية اإليكولوجية نفسها إىل تأثري االحتالل يف الزراعة الفلسطينية. ويف هذا الصدد، تؤثر 
القيود التي تفرضها إرسائيل عىل استرياد األسمدة تأثريًا سلبيًا يف الزراعة الفلسطينية، وتثري مشكالت من قبيل ضعف 
أقل  أدنى جودة تكون يف كثري من األحيان  بدائل  إىل  اللجوء  الناشئ عن  التكاليف  الرتبة، وارتفاع  اإلنتاجية، وتدهور 
تركيزًا أو مغشوشة أو مهربة أو غري مالئمة بشكل آخر. وتشري التقديرات إىل أن اإلنتاجية الزراعية يف األرض الفلسطينية 

املحتلة انخفضت بنسبة ترتاوح بني 20 و33 يف املائة منذ تطبيق القيود عىل استرياد األسمدة.

الزراعية  والتجارة  واخلدمات  املزارعني  حركة  عىل  إرسائيل  تفرضها  التي  القيود  تستتبع  ذلك،  عن  وفضاًل 
يتكبدها  التي  واالسترياد  التصدير  تكاليف  أن  إىل  التقديرات  وتشري  املهدر.  الوقت  عن  وناشئة  مالية  إضافية  تكاليف 
االسترياد  إجراءات  تتطلب  بينام  اإلرسائيليون،  نظراؤهم  يتحملها  التي  التكاليف  تعادل ضعف  الفلسطينيون  املنتجون 

أربعة أمثال الوقت الذي يمضيه املستوردون اإلرسائيليون عىل أنشطة مشاهبة.

وحيِرم استمرار احتالل املنطقة جيم االقتصاد الفلسطيني من 63 يف املائة من املوارد الزراعية يف الضفة الغربية 
ع املستوطنات اإلرسائيلية املساحة  التي تشمل أخصب األرايض وأصلحها للرعي، بينام قلَّصت إقامة جدار الفصل وتوسُّ

املتاحة لألنشطة الزراعية.

يعادل الدونم الواحد 000 ) مرت مربع.   )((
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البنية  اآلبار وإصالح  الفلسطينيني من حفر  منع  املياه ومتارس سلطة  توزيع  وتتحكم احلكومة اإلرسائيلية يف 
لتلبية  اآلبار  الفلسطينيني حق حفر  واملزارعني  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  تسلب  فيها. وهي  للمياه واالستثامر  التحتية 

الطلب املتزايد عىل املياه، رغم أن مصدر تلك املياه يقع بأكمله تقريبًا يف الضفة الغربية.

ومع ذلك، يظّل القطاع الزراعي الصامد دعامة اسرتاتيجية لالقتصاد الفلسطيني، فهو يتمتع بقدرة قلَّ نظريها 
عىل التعايف برسعة وعىل نحٍو متواصل. وثمة الكثري مما ُيمكن القيام به، حتى يف الظروف السائدة حاليًا، لعكس مسار 

الرتاجع الذي يسلكه هذا القطاع أو إيقافه عىل األقل.

املانحة االستثامر  الفلسطينية واجلهات  الوطنية  السلطة  تزيد  أن  يستمر، فال بد من  أن  للتعايف  ُأريد  إذا  أنه  بيد 
املزارعني وتعزيزها وإعادة تكاليف اإلنتاج والنقل إىل مستوياهتا  تعاونيات  الزراعية وإنشاء  التحتية  البنية  بناء  إعادة  يف 
الطبيعية. وفضاًل عن ذلك، ثمة حاجة إىل بذل جهود خاصة حمددة األهداف لدعم صغار املزارعني يف عدة جماالت، مثل 
اخلدمات البيطرية والتغليف والتخزين البارد والنقل والتسويق. ويف األحوال املثىل، ينبغي أن تكون هذه التدخالت جزءًا 

من عملية إصالح شاملة للسياسات والقوانني التي تنظِّم اإلنتاج الزراعي وجتهيز املنتجات وجتارهتا وتؤثر فيها.

واحلاجة ماسة أيضًا إىل إنشاء مرصف عام غري ربحي للتنمية الزراعية ُيوفَّر له التمويل الكايف لُيقاسم املزارعني 
ل  ويموِّ احلصاد  ما بعد  وخدمات  التسويق  ويدعم  والتأمني  القروض  هلم  ويقدم  القطاع  هبذا  املقرتنة  املخاطر  عبء 

االستثامرات يف البنية التحتية للزراعة واملياه ويوفر هلا الضامنات.

الوطنية  السلطة  تبذل  أن  ينبغي  حاسمة،  أمهية  من  جيم  باملنطقة  حاليًا  املعروفة  األرايض  به  ملا تتسم  ونظرًا 
الفلسطينية واملجتمع الدويل جهودًا لتمكني الفلسطينيني من الوصول من دون عائق إىل هذه األرايض. فمن دون إتاحة 
الوصول إىل املنطقة جيم، ال ُيمكن تصّور تعايف قطاع الزراعة الفلسطينية تعافيًا مستدامًا وال بناء اقتصاد قوي يكون ركيزة 

لقيام دولة فلسطينية قابلة للبقاء.
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 الفصل األول
قطاع الزراعة الفلسطينية: املوارد واملساهمات

مقدمة ألف- 

املهارات  تطوير  يف  مهمة  بأدوار  القدم  منذ  اضطلع  فقد  الزراعة.  جمال  يف  ريادي  دور  الفلسطيني  للشعب 
والتقانات الزراعية ونقلها ونرشها، وتربطه باألرض روابط متينة. ومتثل الزراعة فصاًل بالغ األمهية يف ملحمة الشعب 
الفلسطيني وهي تتبوأ مكانة مرموقة يف األدب الفلسطيني الكالسيكي واحلديث ويف األغاين التقليدية والشعر. والزراعة 
جزء أصيل يف حياة الفلسطينيني املجتمعية والثقافية واالقتصادية واالجتامعية. وحتى اليوم، ظلت الزراعة تظى بأمهية 

كبرية لدى الفلسطينيني وهي تعني الكثري هلويتهم وثقافتهم التي متثل األرض واملحاصيل عنرصًا أساسيًا فيها.

وفضاًل عن األدوار التقليدية املتمثلة يف إدرار الدخل وتوفري فرص العمل والغذاء، أضحت الزراعة واألرض 
ع  وتوسُّ أمده  طال  الذي  االحتالل  بسبب  املستمر  أراضيهم  فقدان  مواجهة  يف  وجلدهم  الفلسطينيني  لصمود  رمزًا 

املستوطنات اإلرسائيلية.

التي  الريفية  املحلية  املجتمعات  اقتصاديًا رئيسيًا يف  باعتبارها نشاطًا  للزراعة  الرمزية والعملية  وتزداد األمهية 
ل عىل األرض يف معيشتها وبقائها. بيد أن األمهية االقتصادية للزراعة ال تنحرص يف هذا القطاع، بل تربطها روابط  ُتعوِّ
منتجاهتا.  تستوعب  أو كسوق  باملدخالت  يزودها  كمصدر  إما  عليها  تعتمد  أخرى  اقتصادية  بقطاعات  وأمامية  خلفية 
ومن القطاعات التي ترتبط بالزراعة ارتباطًا وثيقًا النقل والتصنيع واألسمدة واملواد الكيميائية واآلالت وجتارة اجلملة 

والتجزئة واملطاعم وصناعة األغذية بوجه عام.

وال تعربِّ اإلحصاءات الرسمية املتعلقة بمسامهة الزراعة يف الصادرات والناتج املحيل اإلمجايل تعبريًا تامًا عن 
التي  الكثرية  الرسمي  غري  العمل  وال فرص  األخرى  القطاعات  يف  تأثريه  حسباهنا  يف  ال تأخذ  فهي  القطاع،  هذا  أمهية 
يتيحها آلالف العامل الفلسطينيني. ومما يزيد من األمهية العملية والرمزية للقطاع الزراعي أن العاملني الرئيسيني لإلنتاج، 
ومها األرض واملياه، نادران نسبيًا يف األرض الفلسطينية املحتلة، وهو وضع زاده سوءًا االستمرار يف مصادرة األرايض 

والتشوهات والقيود التي يفرضها االحتالل عىل احلركة.

وتندرج هذه الدراسة يف إطار العمل الذي دأب األونكتاد عىل االضطالع به لتقييم تأثري االحتالل اإلرسائييل يف 
اقتصاد األرض الفلسطينية املحتلة، وهي تركز عىل آفاق قطاع الزراعة الفلسطينية والقيود املفروضة عليه. وترمي الدراسة 
إىل تليل حالة الزراعة الفلسطينية وإبراز دورها وأمهيتها ومواطن قوهتا ومسامهتها يف االقتصاد بوجه عام والفرص التي 
تتيحها. وتتناول الدراسة أيضًا املوارد املخصصة هلذا القطاع ومواطن الضعف فيه ومعيقات أدائه ومهدداته، وهي تصب 
الزراعية واالقتصاد  املحلية  املجتمعات  القطاع ووقعها عىل  التي حيدثها االحتالل وتأثريها يف  التشوهات  اهتاممها عىل 
بوجه أعم. وترد يف خامتة الدراسة اقرتاحات باختاذ تدابري تصحيحية يف جمال السياسات ُيبتغى منها إنعاش القطاع وتعزيزه 

حتى يغدو دعامة أساسية للتنمية االقتصادية واالجتامعية الفلسطينية.
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جوانب اإلنتاج واإلنتاجية الزراعية الفلسطينية باء- 

الزراعي  اإلنتاج  لتحسني  جهودهم  الفلسطينيون  املزارعون  يواصل  االحتالل،  يفرضها  التي  القيود  رغم 
كاًم وقيمة بوسائل شتى، من بينها استخدام الري بالتنقيط وزراعة النباتات املغطاة باللدائن وتنويع املحاصيل وتكثيف 
تربية الدواجن واملاشية. وُيبنيِّ اجلدول ) قيمة املخرجات واملدخالت والقيمة املضافة الزراعية يف الضفة الغربية وقطاع 

غزة يف سنوات خمتارة.

 اجلدول ) 
 قيمة املخرجات واملدخالت والقيمة املضافة الزراعية يف الضفة الغربية وقطاع غزة، يف سنوات خمتارة

)آالف الدوالرات(

قطاع غزةالضفة الغربية

(996200020042008(996200020042008

694 39)30) 08))80 )7707 48655 650322 47)946 63)626 96اخلرضوات

505 45050 8330) 8750) 49327 3)2042 83))70 709269 246الفواكه

057 0335) 79525 5)564 6586 82070 59046 90253 37املحاصيل احلقلية

3)8 4)387 4)289 5988 3)855 42)747 02)596 06564 64احلليب

842 50964 6939) 035)6 25225 494230 83)302 80)999 27)اللحوم

4)4 5)535 2)3)5 3)594 9267 30543 98824 34327 9)البيض

063435805587 )287 8902 268453) 4العسل

054 0)553 3949 0)425 9----األسامك

680 0632 2--973 4346 5--منتجات أخرى

646 535333 579242 5205)) 55)930 032 )544 968697 76760) 599قيمة املخرجات الكلية

307 492)6 74)3) 37984 08868 623398 0)0063 7307)5 227قيمة املدخالت الكلية

339 )24)92 67)5)8 23)736 84286 634)92 547386 659460 )37القيمة املضافة

ال توجد بيانات عن قيم اإلنتاج الزراعي صادرة عن اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني لكل سلعة منذ عام 2008. وتتعلق البيانات الوحيدة املتاحة  مالحظة: 
بالقيمة الكلية للمخرجات الزراعية والقيمة املضافة للزراعة.

اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، اإلحصاءات الزراعية للسنوات 995)-996)، 999)- 2000، 2003-2004 و2008-2007. املصدر: 

وتتفاوت إنتاجية األرايض يف األرض الفلسطينية املحتلة بسبب عوامل عديدة، من بينها مدى توافر املياه واملنطقة 
الزراعية اإليكولوجية والتقانة املستخدمة ومستوى الكثافة. وُيبنيِّ اجلدول 2 املساحة املخصصة للسلع األساسية الزراعية 
وإنتاجها وإنتاجيتها يف الضفة الغربية وقطاع غزة. وجُيدر أن ُيشار إىل أن تربية احليوانات املجرتة )الضأن واملاعز( من أقدم 
الفلسطيني،  الشعب  من  عريضة  لرشحية  أو الوحيد  الرئييس  الدخل  مصدر  متثل  وهي  الفلسطينية،  الزراعية  املامرسات 

وال سيام يف األجزاء اجلنوبية والرشقية من األرض الفلسطينية املحتلة.
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 اجلدول 2 
السلع الزراعية الرئيسية: املساحة واإلنتاج واإلنتاجية، الضفة الغربية وقطاع غزة، 2011-2010

املحاصيل احلقليةالفواكهاخلرضوات

املساحة
)دونم(

اإلنتاج
)طن(

اإلنتاجية 
)كغ/دونم(

املساحة 
)دونم(

اإلنتاج
)طن(

اإلنتاجية 
)كغ/دونم(

املساحة 
)دونم(

اإلنتاج
)طن(

اإلنتاجية 
)كغ/دونم(

الضفة 
الغربية

95 84(222 8922 3266(2 64993 422(52220 88236 52((65

)88332 5327 32064224 24530 70847 )650 75257 33قطاع غزة

404181 41444 742188245 894123 165659 5422 593280 129املجموع

اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، اإلحصاءات الزراعية للفرتة 0)20-))20. املصدر: 

اإلنتاجية الزراعية يف األرض الفلسطينية املحتلة مقارنة بإرسائيل جيم- 

األرض  يف  اإلنتاجية  مستويات  بني  مقارنة  بعقد  الفلسطينية  الزراعة  إنتاجية  يف  االحتالل  تأثري  تقدير  يمكن 
الفلسطينية املحتلة وإرسائيل واملستوطنات اإلرسائيلية.

وتنتج إرسائيل القسط األوفر من األغذية التي تستهلكها. ويقوم القطاع الزراعي فيها عىل نظام اإلنتاج املكثف 
وعىل ُنظم واسعة النطاق إلنتاج الزيتون والقمح والشعري بمياه األمطار يف املناطق اجلنوبية اجلافة. وبفضل التقدم املحرز 
يف استخدام املياه، هبط متوسط استخدامها يف السنوات القليلة املاضية إىل 000 5 مرت مكعب للهكتار مقارنة بمتوسط 
قدره 000 8 مرت مكعب للهكتار قبل مخسني سنة. ويساعد التقدم املحرز واالبتكار أيضًا يف إدراك سبب زيادة اإلنتاج 

الزراعي منذ عام 948) باثني عرش ضعفًا، بينام مل يزدد استخدام املياه إال بثالثة أمثال فحسب.

يف  املثيلة  القطاعات  وعن  إرسائيل  يف  نظريه  عن  الفلسطينية  الزراعة  قطاع  ختلَّف  والرتبة،  املناخ  تشابه  ورغم 
يبلغ متوسط  املثال،  التي يفرضها االحتالل. فعىل سبيل  القيود  املنطقة ختلفًا يعزى بشكل مبارش إىل  املشاهبة يف  البلدان 
الغلة )طن مرتي لكل دونم( يف األرض الفلسطينية املحتلة نصف الغلة يف األردن و43 يف املائة فقط من الغلة يف إرسائيل، 
رغم أن البيئات الطبيعية تكاد تكون متامثلة. والفجوة يف الغلة أكثر اتساعًا يف الضفة الغربية منها يف قطاع غزة. ففي الضفة 
الغربية تبلغ غلة الفواكه 53 يف املائة من املستوى املحقق يف إرسائيل، بينام تصل غلة املحاصيل احلقلية إىل 33 يف املائة وغلة 
الزيتون إىل 36 يف املائة. وتعزى هذه الفجوة بشكل مبارش إىل عدم الوصول بالقدر الكايف إىل األرايض واملياه وإىل تدين 

معدالت التسميد والقيود التي ُتكبِّل التسويق ومستوى التكامل املحدود مع بقية االقتصاد.

وثمة حاجة جلية لالنتقال من زراعة املحاصيل املنخفضة القيمة إىل أشجار الفواكه واخلرضوات ذات القيمة 
العالية للتغلب عىل انعدام الكفاءة الناشئ عن ختصيص )8 يف املائة من األرايض يف الضفة الغربية ملحاصيل منخفضة 
تبلغ نسبة اخلرضوات  بينام  املائة من األرايض املزروعة؛  الزيتون الذي يستأثر بنسبة 57 يف  القيمة والغلة، ويف صدارهتا 
والفواكه 9) يف املائة. ويعقد اجلدول 3 مقارنة بني قيم اإلنتاجية لبعض املنتجات املختارة يف إرسائيل واألرض الفلسطينية 

املحتلة ُتظهر الفجوة بني االقتصادين املتجاورين اللذين يزاوالن أنشطتهام يف املناطق الزراعية اإليكولوجية نفسها.
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 اجلدول 3 
إنتاجية حماصيل خمتارة يف إرسائيل واألرض الفلسطينية املحتلة

األرض الفلسطينية املحتلةإرسائيل
اإلنتاجية يف األرض الفلسطينية 

املحتلة مقارنة بإرسائيل

حماصيل مروية

50.49.)3احلمص )طن/هكتار/سنة(

)42.530.70.7الربتقال )طن/هكتار/سنة(

6532.50.5املوز)طن/هكتار/سنة( 

550.33)التمور )طن/هكتار/سنة(

266.670.26العنب )طن/هكتار/سنة( 

270.32)400 )يف دفيئات(الطامطم )طن/هكتار/سنة( 

حماصيل مطرية

0.63-60.25.)2.5-6.2القمح الشتوي )طن/هكتار/سنة(

2.8-40.7.)0.5-2.0الشعري )طن/هكتار/سنة(

0.27-0.40.96-2.4*5.)-2.5الزيتون )طن/هكتار/سنة(

املوايش

)60.4)7 4484 ))أبقار احلليب )متوسط األلتار من احلليب/بقرة/سنة(

املتوسط خالل 6) سنة.  *

شعبة اإلحصاءات بمنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة، ))20-2)20؛ املجلس الدويل لزيت الزيتون، 2)20 )غلة الزيتون يف إرسائيل(، املعهد  املصادر: 
اإلرسائييل للصادرات والتعاون الدويل، 3)20، الزراعة اإلرسائيلية، وزارة الزراعة والتنمية الريفية، واجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، اإلحصاءات 

الزراعية للفرتتني 997)-2009 و0)20-))20.

الفلسطينية  الزراعة  تأثري االحتالل يف  الفرق املالحظ يف اإلنتاجية بني االقتصادين إىل  ُيعزى جل  أن  ويمكن 
وتتأثر  إصالحها.  وعدم  واملياه  للزراعة  التحتية  البنية  تدمري  ومن  واملياه  األسمدة  عىل  احلصول  صعوبة  من  تعاين  التي 
الزراعة الفلسطينية سلبًا أيضًا بانعدام الكفاءة بسبب ِصَغر حجمها )انعدام وفورات احلجم( الناشئ عن تفّتت األرايض 
واملجتمعات املحلية وعقبات التسويق الكأداء. وبسبب التدابري التي يتخذها االحتالل، أصبحت أغلب املزايا التي يتمتع 

هبا قطاع الزراعة اإلرسائييل بعيدة املنال عىل املزارعني الفلسطينيني.

وُتعزى اخلسائر االقتصادية الفلسطينية يف اإلنتاج الزراعي إىل تعذر الوصول إىل مساحات زراعية شاسعة أو إىل 
تدين إنتاجية هذه املساحات بسبب عوامل عديدة، من بينها شح مياه الري وتكاليف املدخالت الباهظة. وتلقي القيود 

املفروضة عىل استرياد الشتول واألنواع املحسنة من املاشية والبذور عبئًا آخر عىل كاهل هذا القطاع.

إىل ضياع جل  املستوطنني وهتديداهتم  يؤدي عنف  الزيتون،  أثناء مواسم حصاد  ويف بعض احلاالت، ال سيام 
اإلنتاج أو كله. وبسبب الدرجة العالية من املخاطر والشكوك، يقّل أو ينعدم االستثامر يف اإلنتاج الزراعي ويف اخلدمات 
األرضار  بسبب  اإلضافية  والتكاليف  اخلسائر  من  مزيدًا  القطاع  ويتكبد  والتسويق.  والتأمني  التمويل  مثل  به،  املقرتنة 
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الري  الفرعية وحظائر احليوانات والدفيئات واآلبار وشبكات  الطرق  للقطاع وهياكله، مثل  التحتية  البنية  التي تصيب 
وصهاريج املياه.

وجُيدر أن ُيشار أيضًا إىل أن جزءًا من الفرق يف اإلنتاجية يعود إىل عوامل تقنية وتنظيمية وإدارية يتحكم فيها 
الفلسطينيون إىل حد ما. وتشمل هذه العوامل املشاكل وأوجه القصور يف جماالت مثل استخدام املزارعني نظم الزراعة 
العالية  املوايش  املحسنة وسالالت  املحاصيل  البذور وأنواع  البحوث، واحلصول عىل  املتاحة، وإجراء  وتقنياهتا احلديثة 
اإلنتاجية، واخلدمات البيطرية، ومحاية النبات، والتسويق، والتمويل وخدمات ما بعد احلصاد. ولذلك، ُيمكن أن يتحقق 
يف  حتى  ربحيتها  وزيادة  الزراعة  إنتاجية  لتحسني  الفلسطينيون  فيها  يتحكم  التي  املجاالت  بعض  يف  الكفاءة  من  مزيد 
ظروف االحتالل والقيود املفروضة عىل احلركة حاليًا. فعىل سبيل املثال، ُيمكن أن ُتستخدم مياه املجاري املعاجلة لري 
العاملة. وفضاًل عن ذلك، ُيمكن زيادة  املعاجلة  الواقعة عىل مقربة من حمطات  املناطق  الفواكه يف بعض  بساتني أشجار 
غلة الفواكه باالستعانة بالري والتسميد عوضًا عن التعويل عىل مياه األمطار فقط. ومن الوسائل األخرى القمينة بزيادة 
غالت املحاصيل احلقلية واألعالف توسيع نطاق الربنامج التجريبي احلايل الستنبات املحاصيل واختيارها الذي ُيرشف 

عىل تنفيذه املركز الدويل للبحوث الزراعية يف املناطق القاحلة.

وتقرتح هذه الدراسة عىل السلطة الوطنية الفلسطينية ورشكائها اإلنامئيني تدابري أخرى ُيمكن اختاذها لتحسني 
الظروف السائدة يف قطاع الزراعة حتى يف ظل القيود احلالية التي يفرضها االحتالل.

تدين إنتاج الزيتون دال- 

جُتسد شجرة الزيتون، رمز السالم الشهري، اعتزاز الفلسطينيني بأرضهم وثقافتهم وموروثاهتم وارتباطهم العميق 
هبا. ولشجرة الزيتون دور بارز يف حياة الفلسطينيني يعزى إىل أمهيتها االقتصادية واالجتامعية والتارخيية والروحية. فاألرس 
املعيشية الفلسطينية تستخدم ثامرها وزيتها وثفلها وخشبها وأوراقها يف طائفة من املواد الغذائية ولصنع الصابون والوقود 
ومصنوعات الزينة ويف وصفات طبية استخدامًا يتجىل فيه ثراء األرض الفلسطينية بيئيًا واجتامعيًا وثقافيًا. وتغطي بساتني 
الزيتون 000 940 دونم من األرايض وتساهم يف االقتصاد عرب ارتباطها بصناعة األغذية وسواها من الصناعات، مثل 
صناعة الصابون واملصنوعات اليدوية التقليدية. وحسب بيانات مستمدة من أحدث إحصاء ُنرِشت يف عام ))20، يبلغ 
املحتلة.  الفلسطينية  األرض  مليون شجرة يف  نحو ).)  املثمرة  املثمرة 7.8 ماليني شجرة وغري  الزيتون  أشجار  عدد 
ويساهم قطاع الزيتون الفرعي بنسبة 5) يف املائة من جمموع الدخل الزراعي وخيفف وطأة العطالة والفقر بتوفري ما يرتاوح 

بني 3 و4 ماليني يوم عمل موسمي يف السنة ويدعم 000 00) عائلة فلسطينية.

بيد أن إنتاج زيت الزيتون يتدّنى، إذ انخفض من متوسط قدره 000 23 طن يف السنة خالل الفرتة 2000-
2004 إىل 000 4) طن يف السنة خالل الفرتة 2007-0)20. ونتيجة لذلك، لبت الواردات من زيت الزيتون 50 يف 
املائة من الطلب املحيل )وزارة الزراعة الفلسطينية، 0)20(. وُيبنيِّ اجلدول 4 إنتاج الزيتون وإنتاجيته من عام 993) إىل 

عام ))20.
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 اجلدول 4 
إنتاج الزيتون وإنتاجيته، 2011-1993

اإلنتاج
)طن(

اإلنتاجية
)كغ/دونم(

(996-(99377 32895

2000-(99782 ((090

2004-200(((3 943(23

2008-200589 94996

20((-20(075 530(52

اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، اإلحصاءات الزراعية للفرتتني 997)-2009 و0)20-))20. املصدر: 

وثمة اهتامم واعرتاف باإلمكانات التي يتمتع هبا قطاع الزيتون الفرعي الفلسطيني. فعىل سبيل املثال، أبرز تقرير 
يمكن  الذي  اهلام  الدور  أخرى،  وتقارير  املتداولة جتاريًا ودراسات  الفلسطينية  السلع  قطاع  لعام ))20 عن  األونكتاد 
الوطنية  السلطة  إنشاء  ُتبذل، منذ  الزيتون يف تسني الصادرات )األونكتاد، ))20(. وفضاًل عن ذلك،  أن يؤديه زيت 
الفلسطينية، جهود حثيثة لزيادة املساحات املزروعة بأشجار الزيتون ورفع إنتاجها، بوسائل من أمهها مشاريع استصالح 

األرايض وجتميع املياه.

تارة  كغ/دونم   (67 إىل  فرتتفع  شديدًا،  تقلبًا  تتقلب  الغربية  الضفة  يف  الزيتون  إنتاجية  ال تزال  ذلك،  ومع 
وتنخفض إىل 40 كغ/دونم تارة أخرى. ويمكن إرجاع شطر من هذا التفاوت إىل أسباب طبيعية، مثل منسوب هطول 
األمطار والنسبة املئوية من األشجار غري املثمرة وأنواع األشجار وجمموعة الوسائل التقنية املستخدمة. بيد أن املزارعني 
املثال،  سبيل  فعىل  كاًم وكيفًا.  الزيتون  إنتاج  يف  سلبًا  تؤثر  االحتالل  يثريها  عديدة  تديات  أيضًا  يواجهون  الفلسطينيني 
خفَّض املزارعون استخدام األسمدة ختفيضًا شديدًا بسبب القيود اإلرسائيلية عىل املدخالت الزراعية املستوردة. وُتضاف 
جدار  يف  املقامة  فاألبواب  احلصاد،  مواسم  أثناء  وال سيام  بساتينهم،  إىل  املزارعني  وصول  تعرقل  التي  القيود  ذلك  إىل 
الفصل ُتفتح لساعات حمدودة حتى يف موسم احلصاد. وفوق ذلك، تتعرض بساتني الزيتون الواقعة حول املستوطنات 
اقُتِلعت  التي  املنتجة  الزيتون  ر عدد أشجار  وُيقدَّ املستوطنني.  ِقبل  والتخريب من  للحرائق واالقتالع  الغربية  الضفة  يف 
القدس،  التطبيقية،  البحوث  الفلسطينية ومعهد  الوطني  االقتصاد  بأكثر من 000 800 شجرة )وزارة  منذ عام 967) 
))20(. وال يزال هذا التدمري مستمرًا حتى اآلن عىل نحو ما وثَّقه مكتب منسق األمم املتحدة اخلاص لعملية السالم يف 

الرشق األوسط ومكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية.

ر األرض الفلسطينية املحتلة ما متوسطه 000 4 طن من زيت الزيتون يف السنة. ولوقت طويل، ظلت  وُتصدِّ
زيت  من  وارداهتا  ثلثي  نحو  الفلسطينية  السوق  من  إليها  الواردات  إذ بلغت  الرئيسية،  الصادرات  إرسائيل وجهة هذه 
أن  بيد  عام 2000.  يف  الثانية  االنتفاضة  اندالع  مع  اإلرسائيلية  السوق  أمهية  تراجعت  القرن،  هذا  ويف مطلع  الزيتون. 
إرسائيل بقيت أكرب سوق لزيت الزيتون الفلسطيني يف عامي 2007 و2008. وتتسم الصادرات الفلسطينية إىل إرسائيل 
بقدر كبري من عدم االستقرار بسبب الظروف السياسية وتوايل األزمات. ورغم أن إرسائيل استوردت ما متوسطه 890 
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طنًا يف املتوسط من زيت الزيتون يف عامي 2007 و2008، فإهنا مل تستورد من األرض الفلسطينية املحتلة يف عامي 2009 
و0)20 سوى 23 طنًا، وهي كمية متثل جزءًا ضئياًل من جمموع وارداهتا.

ويشري مستوى املخاطر املرتفع وانعدام االستقرار يف السوق اإلرسائيلية كمنفذ للصادرات الفلسطينية من زيت 
الزيتون إىل أن ثمة حاجة جلية لوضع اسرتاتيجية فعالة هلذه الصادرات بغية تنويع أسواقها، والختاذ تدابري أخرى، مثل 
تسني الزراعة والتجهيز لرفع اإلنتاجية والربحية. وُتعدُّ خطوة يف االجتاه السديد، خطُة السلطة الوطنية الفلسطينية إلعداد 
مرشوع اسرتاتيجية لقطاع الزيتون لتذليل الصعاب التي يواجهها وتعزيز كفاءته ومعاجلة املسائل املتعلقة بسالسل القيمة 
واملعدات الزراعية واخلدمات املقرتنة هبا والقدرة عىل استحداث منتجات بديلة، مثل الصابون ومستحرضات التجميل.

موارد األرايض واستخدام األرايض هاء- 

تبلغ مساحة األرايض الفلسطينية التي احتلتها إرسائيل يف عام 967) نحو 200 6 كيلومرت مربع، أو 22 يف 
املائة من مساحة فلسطني التارخيية التي كانت خاضعة لالنتداب الربيطاين، منها 360 كيلومرتًا مربعًا يف قطاع غزة ونحو 
840 5 كيلومرتًا مربعًا يف الضفة الغربية، بام فيها القدس الرشقية والبحر امليت. ووفقًا لالتفاق اإلرسائييل - الفلسطيني 
املؤقت بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة الذي وقعته منظمة التحرير الفلسطينية وإرسائيل يف أيلول/سبتمرب 995) )2(، 
تقّسم الضفة الغربية إىل ثالثة أجزاء هي: املناطق ألف وباء وجيم. وتشمل املنطقة جيم ما يزيد عن )6 يف املائة من مساحة 
الضفة الغربية، وهي ختضع لسيطرة إرسائيلية كاملة تشمل األمن والتخطيط والتنظيم العمراين. وتضم املنطقة جيم أكثر 
املساحات الزراعية خصوبة ومعظم األرايض الفلسطينية املخصصة لألنشطة اإلنامئية. وختضع املنطقة ألف التي تشكل 
8) يف املائة من مساحة الضفة الغربية لسيطرة السلطة الوطنية الفلسطينية املدنية واألمنية. أما املنطقة باء التي تشكل )2 
يف املائة من مساحة الضفة الغربية، فيفرتض أن تكون خاضعة للسيطرة املدنية الفلسطينية والسيطرة األمنية اإلرسائيلية - 
الفلسطينية املشرتكة )األونكتاد، 4)20(. ورغم أن املنطقة جيم متثل )6 يف املائة من مساحة الضفة الغربية، فإن نسبة 

سكان الضفة الغربية الفلسطينيني الذين يقيمون فيها ال جتاوز )) يف املائة.

ومع أن املنطقة جيم متثل أكرب جزء من أرايض الضفة الغربية "مل ُتعنيِّ السلطات اإلرسائيلية سوى ) يف املائة من 
املنطقة جيم، املبنية أصاًل، الستخدام الفلسطينيني؛ أما اجلزء املتبقي، فيخضع فيه الفلسطينيون لقيود شديدة أو هو حمظور 
عليهم، وتستأثر فيه املستوطنات اإلرسائيلية بنسبة 68 يف املائة بينام خُيصص نحو )2 يف املائة ملناطق عسكرية مغلقة وقرابة 

9 يف املائة ملحميات طبيعية" )البنك الدويل، 3)20(.

وال تتسم املنطقة جيم بكرب حجمها النسبي فحسب، بل وتستأثر بزهاء ثلثي األرايض الزراعية يف الضفة الغربية. 
ويوضح الشكل ) توزيع األرايض الزراعية الواقعة يف املناطق ألف وباء وجيم يف حمافظات الضفة الغربية ويتبنيَّ منه أن 
أغلب األرايض الزراعية يف حمافظات بيت حلم وأرحيا والقدس وقلقيلية وسلفيت وطوباس تقع يف املنطقة جيم. ويوضح 

الشكل ) أيضًا أن أغلب أجزاء بعض املدن الفلسطينية، مثل بيت حلم وأرحيا والقدس، يقع يف املنطقة جيم.

http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?docid=3de5eb- تعرف أيضًا باتفاق أوسلو الثاين. ويوجد النص الكامل عىل املوقع  )2(
.bc0 (accessed 15 June 2015)



8

 الشكل ) 
 املناطق الزراعية الرئيسية يف الضفة الغربية

)نسبة مئوية يف كل منطقة، حسب املحافظات(
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جنني أرحيا القدس نابلس قلقيلية رام اهللا

املنطقة ألف املنطقة باء املنطقة جيم

سلفيت طوباس طولكرم

معهد البحوث التطبيقية - القدس، 2007. املصدر: 

إىل  الفلسطيني  املركزي لإلحصاء  اجلهاز  أجراه  الذي  للفرتة 0)20-))20  الزراعي  نتائج اإلحصاء  وتشري 
حدوث انخفاض كبري يف املساحة الزراعية الفلسطينية التي تراجعت من 000 240 هكتار يف عام 980) إىل 000 83) 
هكتار يف عام 996) وإىل نحو 000 03) هكتار يف عام 0)20 )اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 0)20(. وتشمل 
املفروضة عىل  والقيود  املستوطنات اإلرسائيلية  توسع  األرايض  استخدام  انخفاض  إليها  ُيعزى  التي  الرئيسية  األسباب 
الوصول إىل املياه والتوسع احلرضي عىل حساب األرايض الزراعية وبناء جدار الفصل. وترد يف الشكلني 2 و3 البيانات 

الزراعية التارخيية للضفة الغربية وقطاع غزة من عام 968) إىل عام ))20.

ويتبنيَّ من الشكل 2 أن املساحات املخصصة يف الضفة الغربية إلنتاج املحاصيل احلقلية واخلرضوات وأشجار 
الفواكه ظلت تنخفض طوال 44 عامًا انخفاضًا بلغ أشده يف املحاصيل احلقلية. وُيظِهر الشكل 3 أن مساحات املحاصيل 
أخذ  الفواكه  أشجار  عدد  وأن  عام 970)،  منذ  تنخفض  الغربية،  الضفة  يف  ما حدث  غرار  عىل  ظلَّت،  غزة  يف  احلقلية 

يتناقص باطراد أيضًا منذ عام 990).
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 الشكل 2 
 الضفة الغربية: بيانات زراعية تارخيية
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اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، ))20 واألونكتاد، 993). املصادر: 

 الشكل 3 
 قطاع غزة: بيانات زراعية تارخيية
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اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، ))20 واألونكتاد، 993). املصادر: 
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أن  إىل  الفلسطيني  لإلحصاء  املركزي  اجلهاز  أجراه  الذي   20((-20(0 للفرتة  الزراعي  اإلحصاء  ويشري 
حمافظة اخلليل تستأثر بنسبة 33 يف املائة من املحاصيل احلقلية املزروعة يف األرض الفلسطينية املحتلة، بينام تبلغ نسبة إنتاج 
اخلرضوات )2 يف املائة يف حمافظتي أرحيا واألغوار، ونسبة بساتني األشجار 9) يف املائة يف حمافظة جنني. وتستأثر حمافظة 
اخلليل بأكرب عدد من احليوانات املجرتة: 25.8 يف املائة من أعداد الضأن البالغة 000 567 رأس يف األرض الفلسطينية 

املحتلة، و22.5 يف املائة من أعداد املاعز البالغة 364 9)2 و25 يف املائة من عدد األبقار وقدره 925 33 رأسًا.

ولذلك،  االحتالل.  من  القطاعات ترضرًا  أشد  كان  الفلسطينية  الزراعة  قطاع  أن  االجتاهات  من هذه  ويتبنيَّ 
تتناقص رغم متتعه بقدرة كبرية متكنه من املسامهة بشكل رئييس يف  الناتج املحيل اإلمجايل وظلت  انخفضت مسامهته يف 
االقتصاد الفلسطيني إذا ِزيدت املساحات املزروعة بمحاصيل عالية القيمة وُأزيلت القيود التي يفرضها االحتالل عىل 

اإلنتاجية.

مسامهة القطاع الزراعي يف الدخل والعاملة واألمن الغذائي واو- 

يمثل  ال يزال  القطاع  هذا  فإن  عام 967)،  منذ  تتناقص  ظّلت  النسبية  الفلسطينية  الزراعة  أمهية  أن  رغم 
عنرصًا أساسيًا يف االقتصاد الفلسطيني، وهو يساهم يف الناتج املحيل اإلمجايل واألمن الغذائي والعاملة مسامهة ملموسة. 
ويف عام ))20، بلغت حصة القطاع الزراعي 5.5 يف املائة من الناتج املحيل اإلمجايل الفلسطيني و5) يف املائة من جمموع 
العاملة )اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2)20ب(. بيد أن أفراد العائلة الذين يعملون من دون أجر يمثلون 94 يف 
املائة من عدد العاملني يف الزراعة البالغ 000 292 عامل، بينام تقّل نسبة العاملني الذين يتلقون أجورًا عن 6 يف املائة من 
جمموع العاملني الزراعيني )سلطة النقد الفلسطينية وآخرون، 2)20(. وتبلغ حصة هذا القطاع من الصادرات زهاء 20 

يف املائة. وتتمثل الصادرات الرئيسية يف الزيتون وزيت الزيتون واخلرضوات والورود.

األرايض  من  املستمر  الفلسطيني  الشعب  جتريد  بسبب  الكايف  بالقدر  ُتستغل  ال  القطاع  هذا  إمكانات  أن  بيد 
وفقدان  حرصًا،  اإلرسائيليني  املواطنني  الستخدام  طرق  وختصيص  اإلرسائيلية،  املستوطنات  ع  وتوسُّ املياه،  ومصادر 
األرايض نتيجة لبناء جدار الفصل، وتعذر ولوج األسواق املحلية واخلارجية بتكاليف عادية. لذا، تناقصت مسامهة قطاع 
الزراعة الفلسطينية النسبية يف الناتج املحيل اإلمجايل ويف الصادرات شيئًا فشيئًا، بينام ظلَّ حجم اإلنتاج الزراعي باألرقام 
املطلقة متقلبًا، مع ميله إىل االنخفاض بشكل ملموس. فعىل سبيل املثال، هبطت حصة القطاع الزراعي يف اإلنتاج بمقدار 
الناتج  بأكثر من نصف  تسهم  الزراعة  فكانت  أما قبل عام 967)،  بني عامي 987) و))20.  املطلقة  باألرقام  الثلث 
املحيل اإلمجايل الفلسطيني. غري أن هذه احلصة تقلَّصت إىل قرابة 30 يف املائة يف مطلع الثامنينات وهبطت إىل 6 يف املائة 

فحسب يف عام 2)20. وُيبنيِّ اجلدول 5 اجتاه مسامهة الزراعة يف الناتج املحيل اإلمجايل، باألسعار احلالية.
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 اجلدول 5 
 مسامهة الزراعة يف الناتج املحيل اإلمجايل

)ماليني الدوالرات - متوسط الفرتة(

(987(996-(9942000-(9972004-200(2008-200520((-2009

292.35459.7).284).449).687.5407الزراعة

275 368) 8435 3083 4224 6573 3الناتج املحيل اإلمجايل

النسبة املئوية للزراعة يف الناتج املحيل 
اإلمجايل

(8.8((.9(0.47.45.75.6

اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني للسنوات 2003، 2008، 2009 و2)20، ووزارة الزراعة الفلسطينية، 2004، اسرتاتيجية قطاع الزراعة. املصادر: 

مليون دوالر يف  نحو )2)  املحتلة  الفلسطينية  األرض  من  الزراعية  للصادرات  املسجلة  القيمة  وبلغ جمموع 
اإلمكانات  ورغم  معظمها.  وجهة  إرسائيل  كانت  التي  الفلسطينية  الصادرات  جمموع  من  املائة  يف  أو 7)  عام ))20، 
التي يتمتع هبا قطاع الصادرات، فإنه عجز عن أن يكون حمرك النمو املأمول يف اقتصاد األرض الفلسطينية املحتلة الصغري 
احلجم واملفتوح بسبب عدد ال حيىص من القيود التي تد من قدراته. ومع ذلك، ثمة آفاق واسعة لبعض املنتجات، مثل 
زيت الزيتون ومنتجات الزيتون األخرى، يزيدها رحابة ازدهار السوق العاملية لزيت الزيتون البكر يف اآلونة األخرية، 
عىل  بالنفع  العاملي  االزدهار  هذا  يعود  وقد  و2008.   200( عامي  بني  أمثال  ثالثة  بقرابة  قيمته  تضاعفت  منتج  وهو 

ذت إجراءات مالئمة يف مضامر السياسات. االقتصاد الفلسطيني إن اختُّ

اإلقليمية  األسواق  إىل  الصادرات  كام أن  الفلسطينية،  الزراعية  الصادرات  أغلب  تستوعب  إرسائيل  أن  بيد 
الفلسطينية  الزراعة  بقاء  مقومات  جيعل  وضع  وهو  عليها،  تسيطر  التي  واألرايض  موانئها  عرب  ُتنقل  أن  جيب  والعاملية 
أن تول  ذلك  ويعني  االحتالل.  يف سياسة  تدث  التي  بالتغيريات  بعيد  حٍد  إىل  رهينة  التنافس  وقدرهتا عىل  وربحيتها 
الواهن  الصادرات  قطاع  يدعم  قد  األجنبية  األسواق  إىل  املحلية واالجتاه  السوق  احتياجات  تلبية  الزراعي عن  اإلنتاج 
وحيقق إيرادات من العمالت األجنبية، غري أنه سيزيد تأثر القطاع بالسياسات اإلرسائيلية، فجميع الصادرات ُتنقل عرب 

إرسائيل.

للشعب  العمل  فرص  وتوفري  الغذائي  األمن  تقيق  يف  املركزي  دوره  املهمة  الزراعي  القطاع  مسامهات  ومن 
الفلسطينية  الزراعية  احليازات  من  املائة  يف   7( نحو  أن   20((-20(0 للفرتة  الزراعي  اإلحصاء  وُيظِهر  الفلسطيني. 
استخدمت كل منتجاهتا يف االستهالك العائيل، بينام اعتمدت 000 0)) أرسة ريفية عىل الزراعة مصدرًا لكسب رزقها، 
باكتفاء ذايت  الفلسطينية املحتلة  الزراعي 3.) مليار دوالر يف عام ))20. وتتمتع األرض  يف حني بلغت قيمة اإلنتاج 
كبري، إن مل يكن كاماًل، من اخلرضوات والعنب والتني وزيت الزيتون وحلوم الدواجن والبيض والعسل. بيد أن مؤرشات 

األمن الغذائي ساءت يف السنوات القليلة املاضية سوءًا ُيعزى إىل املعيقات الشديدة لألنشطة الزراعية.

األمن  إىل  املفتقرين  عداد  يف  املصنفة  الفلسطينية  املعيشية  األرس  نسبة  أن  املتاحة  اإلحصاءات  أحدث  وُتظِهر 
املائة من األرس  اعُتربت 26 يف  املائة بني عامي ))20 و2)20. ويف عام 2)20،  إىل 34 يف  ارتفعت من 27  الغذائي 
مفتقرة لألمن الغذائي بدرجة طفيفة و6) يف املائة معرضة النعدام األمن الغذائي )األونكتاد، 4)20(. ويعني ذلك أن 
أرسة معيشية واحدة فقط من كل 4 ُأرس تتمتع باألمن الغذائي يف األرض الفلسطينية املحتلة. ويف غزة، ازدادت األوضاع 
اإلنسانية واالجتامعية االقتصادية سوءًا يف عام 2)20 بحيث ُصنفت 57 يف املائة من األرس املعيشية يف عداد املفتقرين إىل 



12

األمن الغذائي. ويعتمد 4 من بني كل 5 أشخاص عىل املعونة اإلنسانية، كام أن ثلث األرس املعيشية خفَّضت عدد الوجبات 
اليومية )مكتب العمل الدويل، 4)20(.

القصرية  االسرتاتيجيات  من  بسلسلة  الغذائي  األمن  انعدام  مواجهة  عىل  الفلسطينية  املعيشية  األرس  ودأبت 
األجل، مثل رشاء األغذية بالبطاقات االئتامنية، وعدم سداد فواتري املنافع العامة، واالقرتاض من األقرباء واألصدقاء، 
يشمل  الذي  الفلسطيني  الوطني  النقدي  التحويل  برنامج  وخفَّف  وكاًم وكيفًا.  نوعًا  تستهلكها  التي  األغذية  وختفيض 
حٍد  إىل  املتزعزعة  واالقتصادية  االجتامعية  الظروف  وطأة  غزة  يف  منها  املائة  يف   54 يقطن  معيشية  أرسة   (04 030

ما )األونكتاد، 4)20(.

ويف جمال املسامهة يف خلق فرص العمل، يأيت القطاع الزراعي يف املركز الثالث يف األرض الفلسطينية املحتلة. 
وتقارب نسبة قوة العمل الرسمية يف قطاع الزراعة 5) يف املائة من جمموع قوة العمل، بينام تستأثر قوة العمل الزراعية غري 
الرسمية بنسبة أعىل من ذلك من جمموع العاملة. وبسبب املعيقات التي توهن قدرة االقتصاد الفلسطيني عىل إتاحة فرص 
عمل لقوة العمل التي ما برحت تزداد عددًا، أضحى العمل يف إرسائيل ويف املستوطنات اإلرسائيلية سمة بارزة من سامت 
االقتصاد الفلسطيني. ويمكن اختاذ تويالت الفلسطينيني العاملني يف إرسائيل التي وصلت، يف عامي 999) و2000، 
إىل 20 يف املائة من الدخل القومي اإلمجايل املتاح معيارًا لتقييم درجة هذا االعتامد عىل سوق العمل اإلرسائيلية عىل مر 

السنوات الستيعاب فائض العمل )األونكتاد، ))20(.

ولكن العاملة الفلسطينية يف إرسائيل انخفضت إثر اندالع االنتفاضة الثانية يف عام 2000، فتوىل قطاع الزراعة 
وانعكس  العاملة  من جمموع  حصته  وارتفعت  املرّسحني،  الفلسطينيني  العامل  الصدمة عىل  هذه  وقع  الفلسطينية ختفيف 
العاملة بمقدار  القطاع يف  انخفضت مسامهة هذا  التسعينات حني  بداية  الستينات إىل  الذي كان سائدًا من مطلع  االجتاه 
النصف. وأدى تضافر التأثريات الناشئة عن ازدياد عدد العاملني الذين استوعبهم القطاع الزراعي والقيود التي يفرضها 
اإلنتاجية  وانخفضت  الدراسة.  هذه  من  كام يتضح  ككل،  باالقتصاد  مقارنة  فيه  العمل  إنتاجية  انخفاض  إىل  االحتالل 
الزراعية بأكثر من 50 يف املائة بني عامي 995) و))20. وأدى هذا االنخفاض يف اإلنتاجية إىل هبوط األجور الزراعية 
ودخل العاملني الذين يستخدمهم القطاع مقارنة بالعمل يف االقتصاد ككل )World Bank, 2013(. وُيبنيِّ اجلدول 6 مسامهة 

القطاع الزراعي يف العاملة الرسمية باألرقام املطلقة والنسبية.

 اجلدول 6 
مسامهة القطاع الزراعي يف العاملة الرسمية

(997-(9952000-(9982004-200(2008-200520(2-2009

8)3655324685867جمموع العاملة )مئات األالف(

48.568.670.290.884العاملة يف القطاع الزراعي )مئات األالف(

7.))5.5)5)2.9)3.3)النسبة املئوية للعاملة الزراعية

اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2)20ب. املصدر: 
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الفصل الثاني
تأثري االحتالل يف القاعدة الزراعية الفلسطينية

برمته، مما جيعل تقيق  الفلسطينية بل وعىل االقتصاد  الزراعة  تنمية قطاع  يفرض االحتالل قيودًا صارمة عىل 
التنمية املستدامة يف األرض الفلسطينية املحتلة أمرًا أقرب إىل االستحالة. وتتغلغل التشوهات الناشئة عن االحتالل يف 

مجيع جوانب احلياة االقتصادية الفلسطينية، ال سيام يف املناطق الريفية واملجتمعات املحلية الزراعية.

الشكل 4
الزراعة الفلسطينية: هيكل املشاكل

تغيري يف استخدام األرايض

مشكلة رئيسية
تدين اإلنتاج واإلنتاجية والربحية

قصور االستثامر يف الزراعة

ظم املخاطر عِ
واملخاوف

ضعف
البيئة احلافزة

االحتالل:
التأثري غري املبارش

االحتالل:
التأثري املبارش

ب
ـــ

واق
لعـ

ا
ب

ـبا
ســ

األ

دور القاع اخلاص
املحدود

ظم املخاطر واملخاوف عِ

تقدم احلكومة
بعض اخلدمات جماناً
أو بتكلفة منخفضة

ضعف املؤسسات

امليزانية احلكومية
املحدودة

تقدم احلكومة
بعض اخلدمات جماناً
أو بتكلفة منخفضة

باتأرض مؤجرة أو مباعة أرض سُ

سوء اخلدمات الزراعية، مثل 
اإلرشاد الزراعي واخلدمات 
البيطرية والتمويل والتأمني 

والتسويق

القيود املفروضة عىل 
التجارة واحلركة 

واخلدمات

تعذر احلصول عىل 
األرايض ومصادر 

املياه

إىل  والربحية،  واإلنتاجية  اإلنتاج  تدين مستويات  مثل  القطاع،  الرئيسية يف هذا  املشاكل  بعض  أسباب  وتعود 
حد كبري، إىل تعذر الوصول إىل األرايض ومصادر املياه، والقيود املفروضة عىل التجارة واحلركة واخلدمات، واملستويات 
العالية من املخاطر والشكوك التي تقلل حوافز االستثامر يف الزراعة. ويسّبب ضعف املؤسسات الفلسطينية وبيئة األعامل 
تذليلها.  الدوليني  اإلنامئيني  ورشكائها  الفلسطينية  الوطنية  للسلطة  ينبغي  إضافية  رئيسية  مصاعب  املواتية  غري  الزراعية 
تعود  بينام  االحتالل،  يفرضها  التي  التدابري  إىل  مبارش  بشكل  يعزى  الزراعية  املشاكل  بعض  أن   4 الشكل  من  ويتبنيَّ 
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مشاكل أخرى، بشكل غري مبارش أو جزئي، إىل االحتالل وترجع فئة ثالثة من املشاكل إىل ضعف قدرات السلطة الوطنية 
الفلسطينية وقصور الدعم الذي تقدمه اجلهات املانحة.

ويتناول هذا الفصل تأثري التدابري التي تتخذها السلطة املحتلة يف قطاع الزراعة الفلسطينية وهي تشمل ما ييل: 
القيود املفروضة عىل الوصول إىل األرايض واملياه وولوج األسواق، وفقدان األرايض لصالح املستوطنات وجدار الفصل، 
وتدمري املنشآت والُبنية التحتية واقتالع األشجار، والقيود املفروضة عىل استرياد املدخالت الزراعية الرضورية، وشح 
واملستوطنات  إرسائيل  من  الزراعية  بالواردات  الفلسطينية  األسواق  وإغراق  الزراعي،  لإلنتاج  املخصصة  القروض 

واألرضار البيئية.

القيود املفروضة عىل الوصول إىل األرايض واملياه وولوج األسواق ألف- 

تفرض إرسائيل قيودًا كثرية عىل وصول الفلسطينيني إىل األرايض الزراعية وعىل استخدامهم هلا. فعىل سبيل 
املثال، جيب عىل الفلسطينيني احلصول عىل تراخيص إرسائيلية قبل إنشاء بنية تتية أو إصالحها، ويشمل ذلك حفر آبار 
جديدة وإصالح اآلبار القديمة وتشييد منشآت جتميع املياه. ويصعب احلصول عىل هذه الرتاخيص بل ويستحيل يف كثري 
من األحيان، ال سيام حني يتعلق األمر بمنشآت املياه. وفضاًل عن ذلك، صادرت السلطة املحتلة أرايض فلسطينية كانت 
ُتستخدم للرعي وإلنتاج املحاصيل. وُصودرت مساحة تقارب 650 كلم مربعًا عىل امتداد اجلانب الغريب من هنر األردن 

رت رغم أهنا أرض خصبة ومهمة لإلنتاج خارج املوسم الزراعي. وُسوِّ

بالقطاع  فادحة  أرضارًا  الفلسطينية  والسلع  الفلسطينيني  السكان  حركة  عىل  املفروضة  القيود  أحلقت  وقد 
الزراعي، فهي تعرقل وصول املزارعني إىل أراضيهم إلنجاز األعامل الرضورية فيها وتول بينهم وبني ولوج األسواق 
لرشاء املدخالت الزراعية منها وبيع منتجاهتم فيها. وقد ُأصيبت املنتجات الزراعية القابلة للتلف الرسيع بأرضار فادحة 
غ املنتجات من الشاحنات يف نقاط التفتيش ثم ُيعاد  بسبب هذه القيود وتطبيق نظام العمليات املتتالية الذي يقتيض أن ُتفرَّ

تميلها فيها.

وتؤدي القيود املفروضة عىل حركة املزارعني واخلدمات والتجارة الزراعية إىل تكاليف مالية إضافية وتكاليف 
الطرقات وسواها من  املقامة عىل  التفتيش واحلواجز  نقاط  املزارعون يف  الذي يمضيه  الوقت اإلضايف  أخرى تعزى إىل 
احلواجز. ونتيجة لذلك، ترتفع تكاليف النقل وتزداد املخاطر واألرضار املحتملة، وال سيام تلك املتعلقة باملنتجات القابلة 
املتعلقة  الزراعية بل وإىل عدم تقديمها، وال سيام اخلدمات  للتلف. وقد يؤدي ذلك أيضًا إىل تأخري يف تقديم اخلدمات 

بصحة احليوانات ومحاية النبات.

التعايف،  فرص  املحيل  االقتصاد   2007 عام  منذ  أعوام  ثامنية  مدى  عىل  املفروض  احلصار  سلب  غزة،  ويف 
فالصادرات من غزة تكاد تكون حمظورة حظرًا تامًا، وُتفرض قيود مشددة عىل الواردات، بينام ُأوِقف تدفق مجيع السلع، 
والعمليتان   20(4 وآب/أغسطس  متوز/يوليه  يف  عسكرية  عملية  أحدث  وأّدت  األساسية.  اإلنسانية  السلع  عدا  ما 
العسكريتان السابقتان هلا، يف ترشين الثاين/نوفمرب 2)20 وكانون األول/ديسمرب 2008 - كانون الثاين/يناير 2009، 
قوات  فيها  التنمية يف غزة، وهي عمليات ال تعيق  تقويض  الوخيمة أصاًل وأرسعت بخطى  العامة  تفاقم األوضاع  إىل 
االحتالل وسياساته التنمية فحسب بل وتعكس مسارها. وُأصيب اإلنتاج والعاملة بخسائر فادحة بسبب احلصار وتدمري 
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والدفيئات  واملباين  املزروعة واحلقول واألشجار  األرايض  منه  مل تسلم  النطاق  واسع  تدمريًا  الزراعية  اإلنتاجية  القاعدة 
واملشاتل والطرق وشبكات الري ومنشآت اإلنتاج احليواين.

مقربة  الواقعة عىل  والرعوية  الزراعية  األرايض  كبري من  إىل جزٍء  الوصول  الفلسطينيني  املزارعني  وحُيظر عىل 
من احلدود مع إرسائيل وحُيال بينهم وبني الوصول إىل األرايض الزراعية يف املنطقة العازلة التي يرتاوح عرضها بني 300 
النار عليهم. وبحلول عام 2009،  يتعرضون إلطالق  املنطقة قد  امتداد احلدود، فمن يدخلون هذه  و000 ) مرت عىل 
غدا الوصول إىل 46 يف املائة من أرايض غزة الزراعية مستحياًل، أو أصبحت هذه األرايض غري منتجة )وزارة الزراعة 
متزايد  بشكل  أصبحت  فيها  اجلوفية  املياه  كام أن  حمدودة  غزة  يف  املياه  إمدادات  أن  ذلك،  زد عىل   .)20(0 الفلسطينية، 
الوطنية  السلطة  وعجز  املعاجلة  غري  املجاري  بمياه  وتلوثها  ملوحتها  بسبب  وللزراعة  البرشي  لالستهالك  صاحلة  غري 

الفلسطينية عن إصالح األرضار التي أصابت البنية التحتية.

وتت وطأة احلصار، اهنار قطاع صيد األسامك الفلسطيني اهنيارًا يكاد يكون كاماًل بسبب تضييق نطاق حركة 
قوارب الصيد املستمر منذ عام 2000. وينحرص الصيد قبالة ساحل غزة يف مساحة ترتاوح بني 3 و6 أميال بحرية فقط 
عوضًا عن 20 مياًل بحريًا نصت عليها اتفاقات أوسلو. ويتعرض من يبحرون خارج احلد الذي وضعته إرسائيل خلطر 
التي ُيسمح  املناطق  تناقص املصيد من  أو اعتقاهلم ومصادرة قوارهبم ومعداهتم. وإضافة إىل ذلك،  النار عليهم  إطالق 
بالصيد فيها بسبب الصيد املفرط والتلوث الناشئ عن ترصيف مياه املجاري يف البحر بعد أن ُدمِّرت حمطة معاجلة هذه 
املياه إبَّان العمليات العسكرية ومل ُتصلح بعد ذلك. وانخفض عدد العاملني يف قطاع صيد األسامك بنسبة 66 يف املائة منذ 
العاملني يف قطاع صيد األسامك وأرسهم وجمتمعاهتم  القيود اإلرسائيلية سلبًا يف سبل عيش آالف  عام 2000. وأثرت 
املحلية، مما أدى إىل تدهور مستوى التغذية بني سكان غزة، ال سيام األطفال منهم، فأسفر نقص الربوتني املتاح عن مشاكل 

صحية خطرية.

القيود  الناشئة عن  العواقب  الفلسطينيون من أسوأ  املنتجون  يتحملها  التي  الباهظة جدًا  النقل  تكاليف  وُتعدُّ 
الفلسطينية  الوطني  االقتصاد  وزارة  واملياه. فحسب  األرايض  إىل  والوصول  األسواق  ولوج  املفروضة عىل  اإلرسائيلية 
ضعف  الفلسطينيون  الوكالء  يتكبدها  التي  واالسترياد  التصدير  تكاليف  تعادل  القدس،   - التطبيقية  البحوث  ومعهد 
يمضيه  الذي  الوقت  أمثال  أربعة  االسترياد  إجراءات  تتطلب  بينام  اإلرسائيليون،  نظراؤهم  يتحملها  التي  التكاليف 
املستوردون اإلرسائيليون عىل أنشطة مشاهبة )وزارة االقتصاد الوطني الفلسطينية ومعهد البحوث التطبيقية - القدس، 
))20(. ويعقد اجلدول 7 مقارنة بني تكاليف التجارة التي يتكبدها املنتجون الفلسطينيون وتلك التي يتحملها نظراؤهم 

اإلرسائيليون.

التي  التدابري  بسبب  الفلسطينيون  الزراعيون  املنتجون  يتحملها  التي  املرتفعة  املعامالت  تكاليف  أرضت  وقد 
يتحملون يف مزاولة أعامهلم تكاليف  الذين  إزاء منافسيهم األجانب  الفلسطينية  تتخذها إرسائيل بوضعهم يف األسواق 
عادية ويستفيدون من سياسات حكوماهتم الداعمة هلم. ويعرقل هذا الوضع التنافيس غري املوايت تطور الزراعة الفلسطينية 
بإعاقة استدامتها وتقليل ربحيتها، مما ُيضعف الرغبة يف االستثامر فيها. ونتيجة لذلك، أخذ اإلنتاج النسبي من األغذية 
واملنتجات الزراعية والسلع الرئيسية النهائية املصنعة يرتاجع، إذ حلت الواردات، وال سيام تلك اآلتية من إرسائيل، حمل 
اإلنتاج املحيل من هذه السلع شيئًا فشيئًا ألن تكاليف اإلنتاج املرتفعة املفروضة عىل املنتجني الفلسطينيني والدعم الذي 

تقدمه احلكومة اإلرسائيلية للمنتجني اإلرسائيليني جعلتها أرخص نسبيًا.
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 اجلدول 7 
تكاليف التجارة التي تتحملها الرشكات اإلرسائيلية والفلسطينية

الوارداتالصادرات

الرشكات الفلسطينيةالرشكات اإلرسائيليةالرشكات الفلسطينيةالرشكات اإلرسائيلية

املدة
)أيام(

التكلفة
)دوالرات(

املدة
)أيام(

التكلفة
)دوالرات(

املدة
)أيام(

التكلفة
)دوالرات(

املدة
)أيام(

التكلفة
)دوالرات(

7350)20)04)03)0))4إعداد الوثائق

التخليص اجلمركي والرقابة 
التقنية

(((06300(60(250

املوانئ واملحطات النهائية التي 
تعالج النقل الربي واملناولة

3250325032507400

754425)320044502النقل واملناولة الداخليان

225 31010605401 11670231املجموع

.S Djankov, C Freund and CS Pham, 2010, Trading on time, Policy Research Working Paper No. 3909, World Bank  :املصادر

فقدان األرايض نتيجة إلنشاء املستوطنات وبناء جدار الفصل باء- 

منذ عام 967)، ازدادت األنشطة الزراعية اإلرسائيلية يف الضفة الغربية، بالتزامن يف منطقتني، مها مرتفعات 
الضفة الغربية وغور األردن. ففي املرتفعات، بدأت يف أواخر السبعينات العمليات الزراعية اإلرسائيلية قرب املستوطنات 
ومنذ  املنطقة.  هذه  يف  الزراعة  عىل  الفاكهة  وأشجار  الزيتون  وبساتني  العنب  كروم  وهتيمن  وجنوبًا.  شامالً  وتوسعت 
عام )200، نمت املناطق الزراعية الواقعة حول املستوطنات املقامة يف املرتفعات نموًا رسيعًا تزامن مع القيود املفروضة 
عىل وصول الفلسطينيني إىل مناطق واسعة تقع حول كثري من املستوطنات ألسباب أمنية. وتشري إحدى الدراسات إىل أن 
 Kerem Navot,( املناطق ُعزلت يف حاالت كثرية بأمر عسكري ولكن املبادرة يف هذا الصدد جاءت من املستوطنني أنفسهم
ازدياد  إىل  وأدى  املستوطنني  أنشطة  املستوطنات  حول  تقع  واسعة  مناطق  دخول  من  الفلسطينيني  منع  وشجع   .)2013

النشاط الزراعي حول املستوطنات املقامة يف املرتفعات ازديادًا أسفر عن ضم أراض يملكها أفراد فلسطينيون.

وجرت يف غور األردن عمليات ضم مشاهبة لألرايض الزراعية. فمنذ أواخر الستينات، أقامت إرسائيل مراكز 
عسكرية أمامية عىل امتداد غور األردن ُمنِحت الحقًا اإلذن لتصبح مستوطنات مدنية. وتشمل الزراعة اإلرسائيلية يف غور 
األردن التمور واملحاصيل احلقلية وحماصيل بيوت الدفيئة. وتستثمر إرسائيل أيضًا موارد ضخمة يف معاجلة املياه ويف بنية 
الري التحتية خلدمة الزراعة التي يزاوهلا املستوطنون يف غور األردن ومنطقة البحر امليت الشاملية، وال سيام قطاع التمور 
الذي ازدهر يف تلك املنطقة. ونتيجة ملصادرة األرايض وتوسع املناطق الزراعية اإلرسائيلية املتواصل، تناقصت مساحة 
األرايض الزراعية الفلسطينية املزروعة بنحو الثلث يف الضفة الغربية خالل العقود القليلة املاضية. وقد ُأشري آنفًا إىل أن 
العسكرية  والسلطات  املستوطنني  قيام  بعد  خواص  يملكها  التي  املزروعة  األرايض  عىل  االستيالء  يشمل  التوسع  هذا 

اإلرسائيلية بطرد مالكيها الفلسطينيني سواء أكانوا أفرادًا أم جمتمعات بأكملها.
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واستوىل املستوطنون عىل قرابة 000 70) دونم من األرايض العامة واخلاصة يف الضفة الغربية يف املنطقة الواقعة 
بني غور األردن واألردن التي ُأغلقت يف وجه املقيمني الفلسطينيني، إذ إهنا ُعِزلت يف عام 967) بموجب األمر العسكري 
رقم )Kerem Navot, 2013( (5(. وتعتمد املستوطنات عىل بنية املياه التحتية التي أنشأهتا إرسائيل يف غور األردن وهي 

تشمل نقل مياه املجاري املعاجلة الستخدامها يف ري الزراعة يف منطقة الغور.

املساحة  فتوسعت  الثانية،  االنتفاضة  أعقاب  يف  كثافة  وازداد  التسعينات  منتصف  منذ  النشاط  هذا  وتواصل 
الواقعة تت سيطرة املستوطنات يف املنطقة جيم وأصبح نقل األرايض إىل الفلسطينيني يف املستقبل أكثر تعقيدًا، وال سيام 
بسبب إنشاء بؤر استيطانية جديدة وشق طرق جديدة حول املستوطنات وتوسيع البنية التحتية للسياحة املحلية يف املناطق 

التي توجد فيها مواقع ذات قيمة دينية أو أثرية أو طبيعية وإقامة مناطق صناعية واسعة.

التي يسيطر  الزراعية  الرقعة  للزراعة اإلرسائيلية عىل توسيع  الغربية دعاًم  الضفة  وال يقترص ضم األرايض يف 
عليها املستوطنون، بل ويشمل أيضًا عدم إنفاذ القوانني حلامية الفلسطينيني من عنف املستوطنني الذين يقتحمون األرايض 
الغربية كثريًا ما جيري جتاهل  القوانني اإلرسائيلية. ويف الضفة  القوانني، بام فيها  باملزارعني منتهكني  اخلاصة ويتحرشون 

سيادة القانون لصالح محاية املستوطنات يف األرايض.

ويشكل بقاء املنطقة جيم، التي متثل )6 يف املائة من مساحة الضفة الغربية وتستأثر بنسبة 63 يف املائة من مواردها 
ض  الزراعية، بام يف ذلك أخصب األرايض وأصلحها للرعي، تت السلطة اإلدارية واألمنية اإلرسائيلية عائقًا آخر يقوِّ
عىل  وترشف  املنطقة  هذه  عىل  تسيطر  التي  اإلرسائيلية  اإلدارة  ومل ُتظهر   .)UNCTAD, 2014( الفلسطينية  الزراعة  قطاع 
تقديم اخلدمات العامة فيها اهتاممًا ُيذكر بمصالح السكان الفلسطينيني، فتقلصت مساحة األرايض الزراعية والرعوية يف 
املنطقة جيم. وخصصت إرسائيل 39 يف املائة من املنطقة جيم للمستوطنات ولتوسعها يف املستقبل و20 يف املائة للمناطق 
العسكرية اإلرسائيلية املغلقة )بام يف ذلك مناطق إطالق النار()3( و3) يف املائة للمحميات الطبيعية. وتبعًا لذلك، تظر 
إرسائيل عىل الفلسطينيني مجيع أعامل البناء يف 70 يف املائة من املنطقة جيم وال تسمح بتوسع النشاط العمراين الفلسطيني 
 UNCTAD,( إال يف مساحة ضيقة تبلغ ) يف املائة، بينام تفرض قيودًا شديدة عىل البناء يف املساحة املتبقية البالغة 29 يف املائة
2014(. وحُيرم الفلسطينيون من الوصول إىل 85 يف املائة من األرايض الرعوية يف الضفة الغربية بسبب توسع املستوطنات 

واملناطق العسكرية وجدار الفصل.

وثمة قيود إرسائيلية أخرى كثرية جتعل استخدام األرايض الزراعية الفلسطينية غري فعال وغري قادر عىل التنافس. 
فعىل سبيل املثال، حُيظر عىل املزارعني الفلسطينيني إقامة منشآت أو حفر آبار من دون احلصول عىل تراخيص إرسائيلية 
يكاد احلصول عليها يكون مستحياًل، وهم جمربون عىل استخدام طرق أطول وعبور نقاط التفتيش، فيطول الوقت الالزم 

.)UNCTAD, 2014( للنقل وتزداد التكاليف املالية كثريًا

الشائه مشاكل  الغربية  الضفة  املنطقة جيم وتوزيع سكان  إىل  الفلسطينيني  املفروضة عىل وصول  القيود  وتثري 
البيئية وشح األرايض السكنية  العالية واملشاكل  الكثافة السكانية  بينها  الغربية، من  جسيمة يف مناطق أخرى من الضفة 
األرايض  تكاليف  األردن  غور  يف  الصناعي  القطاع  يواجه  املثال،  سبيل  فعىل  تكاليفها.  وارتفاع  والصناعية  والزراعية 
الباهظة بسبب ندرة األرايض املصطنعة الناشئة عن عدم النفاذ إىل املنطقة جيم. ونتيجة لذلك، تفوق تكلفة األرايض يف 

يف عــام 970)، أعلنت إرسائيل نحو 8) يف املائة مــن الضفة الغربية، أو 30 يف املائة من املنطقة جيم، مناطق حمظورة بحســباهنا مناطق إلطالق   )3(
النريان.
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 World( املنطقتني ألف وباء تكلفة األرايض الشبيهة هبا الواقعة يف املنطقة جيم بنسبة إضافية ترتاوح بني 30 و50) يف املائة
Bank, 2012(. وفضاًل عن ذلك، فإن البنية التحتية الفلسطينية اخلربة تعيق النمو وتضعف تنافسية القطاع الصناعي.

الوطنية  السلطة  تقرير  أكد  الدولتني،  وحل  الفلسطيني  االقتصاد  حليوية  بالنسبة  جيم  املنطقة  ألمهية  وإدراكًا 
الفلسطينية إىل اجتامع جلنة االتصال املخصصة الذي ُعِقد يف بروكسل يف 9) آذار/مارس 3)20 أن "املنطقة جيم تشكل 
اإلدارية  والتنمية  التخطيط  )وزارة  الفلسطيني"  لالقتصاد  الفقري  العمود  ]وهي[  فلسطني،  دولة  من  ال يتجزأ  جزءًا 
الفلسطينية، 3)20(. وبام أن نحو 63 يف املائة من األرايض الزراعية يقع يف املنطقة جيم، فإن الوصول إىل مواردها من 

دون عائق من شأنه أن يزيد الدخل الذي تدره الزراعة زيادة كبرية.

الزراعية  لألنشطة  املتاحة  املساحة  يف  عميقًا  تأثريًا  الغربية  الضفة  يف  اإلرسائيلية  املستوطنات  توسع  أثَّر  وقد 
ذلك  بام يف  الغربية،  الضفة  يف  مستوطنة   (50 نحو  إرسائيل  أنشأت  عام 967)،  فمنذ  املحتلة.  الفلسطينية  األرض  يف 
مزيد  بإقامة  تقيض  أعلنت إرسائيل عن خطة  استيطانية. ويف عام 4)20،  بؤرة  الرشقية، فضاًل عن زهاء 00)  القدس 
من املستوطنات تضاف إىل اخلطة التي ُأعلنت يف ترشين الثاين/نوفمرب 2)20 لتشييد 000 3 وحدة استيطانية جديدة 
يف القدس الرشقية وبقية أنحاء الضفة الغربية. وإمجاالً، "ُخِصصت 43 يف املائة من الضفة الغربية ملجالس املستوطنات 

املحلية واإلقليمية" )األمم املتحدة، مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، 2)20ب(.

والقدس  الغربية  الضفة  املستوطنني يف  السكان  من  املائة  80 يف  الفصل، سيوجد  بناء جدار  يكتمل  وعندما 
يف  املرسومة  دوليًا  هبا  املعرتف  احلدود  عن  بعيدًا  احلدود  رسم  اجلدار  ويعيد  اجلدار.  من  الغريب  اجلانب  يف  الرشقية 
عام 967). ويف عام 2)20، بلغ عدد املستوطنات اإلرسائيلية يف الضفة الغربية 44) مستوطنة مقابل مستوطنة واحدة 
يف عام 967) و34 يف عام 976) و26) يف عام 985) و43) يف عام 2004 )اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 
التسعينات إىل زهاء 700 8) هكتار يف  2)20أ(. وزادت مساحة املستوطنات من قرابة 700 )) هكتار يف منتصف 
عام 2005 ونحو 000 24 هكتار يف عام 2009. ووصل عدد املستوطنني يف الضفة الغربية إىل نحو000 564 شخص 
يف عام 2)20 يقيم قرابة نصفهم يف القدس. ويمثل املستوطنون )2 يف املائة من سكان الضفة الغربية ويبلغ معدل نموهم 
املائة، أي ثالثة أمثال معدل نمو سكان إرسائيل )اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 3)20(. وُيبنيِّ  السنوي 5 يف 

اجلدول 8 والشكل 5 ازدياد عدد املستوطنني يف مستوطنات الضفة الغربية بني عامي 2007 و2)20.

 اجلدول 8 
عدد املستوطنني يف مستوطنات الضفة الغربية، 2012-2007

الضفة الغربية )ال تشمل األجزاء من القدس 
الضفة الغربيةالقدسالرشقية التي احتلتها إرسائيل يف عام 967)(

2007288 726(93 485482 2((

2008304 283(97 07(50( 354

20093(0 373(92 768503 (4(

20(03(9 686(96 (785(5 864

20((339 (34(99 647538 78(

20(2360 370203 (76563 546

اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 3)20، نرشة إعالمية عن املستوطنات اإلرسائيلية. املصدر: 
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الشكل 5
عدد املستوطنني يف املستوطنات اإلرسائيلية، حسب املحافظات، 2012

)باآلالف(

277.5

107.6

66.4

35.1

33.3

17.6

14

5.5

2.7

2.3

1.5

050100150200250300

طوباس
جنني
طولكرم
أرحيا واألغوار
نابلس
اخلليل
قلقيلية
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اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 3)20، نرشة إعالمية عن املستوطنات اإلرسائيلية. املصدر:

ويتضح من الشكل 6 أن جدار الفصل يعزل املجتمعات املحلية الفلسطينية وُيرشذم األسواق املحلية الفلسطينية 
وحيول بني املنتجني الفلسطينيني وبني أغلب اجلزء الغريب من أرايض الضفة الغربية. وينحرص جزء من أخصب األرايض 

الزراعية الفلسطينية بني اخلط األخرض وجدار الفصل يف منطقة التامس )األونكتاد، 4)20(

املائة  9 دونم من األرايض املروية لبناء جدار الفصل. وتقع 0) يف  ُنِزعت ملكية 000 وبحلول عام 2009، 
الفصل واحلدود املرسومة يف عام 967). وجيب عىل آالف  التامس بني جدار  الغربية اآلن يف منطقة  من أرايض الضفة 
الفلسطينيني الذين يملكون أرضًا يف هذه املنطقة احلصول عىل تراخيص يتعذر احلصول عليها من السلطات اإلرسائيلية 
واملخيامت  املستوطنات  ومساحات  رعوية  مساحات  الضائعة  األرايض  وتشمل  فيها.  والعمل  أراضيهم  إىل  للوصول 
العسكرية. ويف املناطق املزروعة بأشجار الفاكهة، يتعذر قطف الفواكه أو يتم قطفها وفق ترتيبات أمنية حمددة تؤدي إىل 
زيادة التكاليف. وقد أحلق فقدان األرايض عىل هذا النحو أرضارًا فادحة بصغار ملزارعني وبالرعاة الذين يعيشون عىل 

مقربة من املناطق املترضرة.

التامس. ففي  املزارعون تكاليف باهظة للحصول عىل ترخيص يصعب احلصول عليه لدخول منطقة  ويتكبد 
عام 0)20 عىل سبيل املثال، ُرفِضت 40 يف املائة من طلبات املزارعني الفلسطينيني للوصول إىل أراضيهم الزراعية يف 
منطقة التامس. وحتى إن حصل املزارع عىل اإلذن، فقد تدث مشاكل أخرى. فعىل سبيل املثال، قد يتعذر عىل املزارعني 
احلصول عىل إذن للعامل الذين يؤدون أعامل الزراعة، وكثريًا ما تكون األبواب املقامة يف اجلدار مغلقة لعدة أيام. وجيب 
عىل املزارعني نقل املعدات الزراعية عرب اجلدار وإعادهتا يف اليوم نفسه، إذ ال ُيسمح هلم بتخزينها عىل األرايض الواقعة يف 

منطقة التامس.
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الشكل 6
خريطة املنطقة جيم، 2010

أرض حرام
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مكـتـب األمــم املتـحــــدة لتـنـــسـيق الشــــؤون اإلنـســـانــيـة

حزيران/يونيه ٢٠١٠عملية النداء املوحد - ٢٠١٠

احلدود الدولية
اخلط األخرض

حدود املحافظات

اتفاق أوسلو
املنطقة ألف

املنطقة باء
املنطقة جيم واملحميات الطبيعية

منطقة بلدية القدس التي أعلنتها إرسائيل

اتفاق أوسلو املؤقت

الضفة
الغربية

قطاع
غزة

إرسائيل

مرصاألردن

سط
ملتو

ض ا
ألبي

حر ا
الب

جدار الفصل
شيَّد/حتت التشييد مُ

خمطط
املنطقة الواقعة خلف اجلدار

املنطقة ألف: سيطرة فلسطينية مدنية وأمنية كاملة
املنطقة باء: سيطرة مدنية فلسطينية كاملة وسيطرة أمنية 

إرسائيلية - فلسطينية مشرتكة
املنطقة جيم: سيطرة إرسائيلية كاملة يف جماالت األمن 

والتخطيط والتشييد

تقع أغلب األرايض خلف اجلدار يف املنطقة جيم. 
ويف األجزاء التي أُعلِنت "منطقة متاس"، جيب عىل 

الفلسطينيني الراغبني يف اإلقامة يف منازهلم أو 
الوصول إىل أراضيهم تقديم طلب للحصول عىل 

إذن من السلطات اإلرسائيلية.

توضع قيود عىل وصول الفلسطينيني إىل 
أجزاء واسعة من املنطقة جيم (مثالً، املنطقة 

العسكرية املغلقة/منطقة "إطالق النار"، 
مناطق املستوطنات، وخالف ذلك). 

ظر عىل الفلسطينيني البناء إىل حد كبري. وحيُ

United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs

Cartography: OCHA-oPt - June 2019. Base data: OCHA, PA MoP, JRC
update 08.  For comments contact <ochaopt@un.org>
or Tel. +972 (02) 5829962   http://www.ocha opt.org
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القيود املفروضة عىل وصول الفلسطينيني يف الضفة الغربية
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www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_restricted_ :مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، 0)20. يمكن االطالع عليه يف الرابط املصدر:
.areas_in_west_bank_oslo_june_2010.pdf (accessed 15 June 2015)
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القيود  أجربت  فقد  املجدي.  االقتصادي  النشاط  نطاق  التصاريح  عىل  للحصول  املشددة  الرشوط  ض  وُتقوِّ
املفروضة عىل الدخول بعض احلاصلني عىل التصاريح عىل التوقف عن الزراعة متامًا أو االنرصاف عن الزراعة الكثيفة 
العمل إىل زراعة املحاصيل البعلية املنخفضة القيمة. واستنادًا إىل البيانات التي مُجِعت خالل السنوات اخلمس املنرصمة، 
الفرتة،  هذه  خالل  شهدت،  التامس  منطقة  يف  الزيتون  أشجار  بأن  اإلنسانية  الشؤون  لتنسيق  املتحدة  األمم  مكتب  أفاد 
جُترى  أن  يمكن  حيث  اجلدار  من  الفلسطيني  اجلانب  بمثيالهتا يف  مقارنة  املائة  تقارب 60 يف  بنسبة  الغلة  "انخفاضًا يف 
املتحدة  األمم  )مكتب  واألعشاب".  اآلفات  ومكافحة  والتسميد  والتشذيب  احلرث  مثل  األساسية،  األنشطة  بانتظام 

لتنسيق الشؤون اإلنسانية، 4)20(.

املستوطنات  يف  والزراعة  الغربية  الضفة  يف  الفلسطينية  الزراعة  بني  أخرى  توضيحية  مقارنة  عقد  ويمكن 
الدويل  البنك  تقرير صادر عن  قيَّم  فقد  املستوطنات اإلرسائيلية،  الزراعة يف  بيانات عن  توافر  اإلرسائيلية. ورغم عدم 
التي ال يعيقها االحتالل وال شح  الفلسطينية وأوضح أن اإلنتاجية يف املستوطنات  الزراعة  يتكبدها قطاع  التي  اخلسائر 
التقرير أن الزراعة يف املستوطنات توسعت  املياه تفوق كثريًا مثيلتها يف اجلانب الفلسطيني )World Bank, 2013(. وذكر 
املائة بني عامي 997) و2)20 لتصل مساحة األرايض املزروعة إىل 000 93 دونم يف عام 2)20، وأن  بنسبة 35 يف 
أنامط املحاصيل تشري إىل سهولة احلصول عىل املياه. فعىل سبيل املثال، تشكل األرايض املزروعة بأشجار الزيتون نسبة 5 
يف املائة فقط من املساحة املزروعة يف املستوطنات، بينام هتيمن هذه األشجار عىل املجال الزراعي يف األرض الفلسطينية 
ر  املحتلة ألهنا تتاج إىل كمية أقل من املياه. وأشار تقرير البنك الدويل إىل أن املستوطنات أنتجت أغلب الرمان الذي ُيصدَّ
إىل أوروبا و22 يف املائة من اللوز و3) يف املائة من الزيتون، بينام أنتجت مستوطنات غور األردن 60 يف املائة من التمور 

املوجهة إىل إرسائيل و40 يف املائة من التمور املصدرة، وهو وضع ُيبنيِّ أمهية اإلنتاج الزراعي يف املستوطنات.

الغربية طوال 5)  الضفة  الزراعة يف مستوطنات  التي شهدهتا  للتغيريات  التحليل  ويتبنيَّ من إجراء مزيد من 
عامًا، أن التمور استأثرت بالقسط األوفر من املساحة التي زيدت من عام 997) إىل عام 2)20، بنسبة بلغت 44 يف املائة 
من جمموع املساحة املضافة خالل تلك الفرتة، بينام زادت املساحات املخصصة لكروم العنب بنسبة 7) يف املائة ولبساتني 
الزيتون بنسبة 2) يف املائة وللمحاصيل احلقلية بنسبة 5) يف املائة )Kerem Navot, 2013(. وُيعزى نمو الزراعة العضوية 
التي يامرسها املنتجون اإلرسائيليون نموًا كبريًا يف السنوات األخرية إىل أسباب من بينها توسع هذه الزراعة يف املستوطنات 
املنتجات  بيد أن تسويق هذه  املاعز والضأن.  ألبان  إنتاج اخلرضوات والتفاح والتمور والبيض ومنتجات  توسعًا شمل 

ح دائاًم أهنا ُأنتِجت يف املستوطنات. العضوية يف اخلارج، وبوجه خاص يف أوروبا، ال ُيوضَّ

تدمري املنشآت والبنية التحتية واقتالع األشجار جيم- 

األصول  وشملت  املحتلة.  السلطة  ِقبل  من  متواصل  لتدمري  وأصوهلا  الفلسطينية  الزراعة  منشآت  تعرضت 
الري. وتسجل  القروية والدفيئات وشبكات  املياه والطرق  البدو وآبار  يملكها  التي  احليوانات  املترضرة حظائر  املنتجة 
اللجنة اإلرسائيلية ملكافحة هدم املنازل ومنظمة بتسليم اإلرسائيلية غري احلكومية أحدث املعلومات عن انتهاكات حقوق 
اإلنسان وُتبلِّغ عنها بانتظام. واستنادًا إىل بيانات مستمدة من مصادر إرسائيلية رسمية ومن وكاالت األمم املتحدة ومصادر 
التي  املحتلة  الفلسطينية  األرض  يف  الفلسطينية  املنشآت  عدد  أن  املنازل  هدم  ملكافحة  اإلرسائيلية  اللجنة  ر  ُتقدِّ أخرى، 
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27 منشأة. وتفيد منظامت أخرى، مثل منظمة أوكس فام، أن املستوطنني  رت بني عامي 967) و3)20 قارب 000 ُدمِّ
اإلرسائيليني دأبوا عىل ختريب األصول الفلسطينية، بام يف ذلك مصادر املياه، ومهامجة الفلسطينيني الذين حياولون إصالح 

منشآهتم املائية.

وتشمل العوامل املعيقة األخرى اقتالع األشجار املثمرة بصورة ممنهجة وجتريف األرايض وحرمان الفلسطينيني 
من الوصول إىل املياه. ويف أعقاب اندالع االنتفاضة الثانية، فاق عدد األشجار التي اقُتِلعت مليون شجرة يف غزة وقرابة 
ر عدد أشجار الفواكه املقتلعة بنحو 2.5 مليون شجرة منذ عام 967) )معهد  600 شجرة يف الضفة الغربية. وُيقدَّ 000
البحوث التطبيقية - القدس، 2007 ووزارة االقتصاد الوطني الفلسطينية ومعهد البحوث التطبيقية - القدس، ))20(. 

وُطبِّقت سياسة اقتالع األشجار ألسباب عديدة، من بينها إنشاء املستوطنات اإلرسائيلية وبناء جدار الفصل.

ض دخل الشعب الفلسطيني وسبل كسب  وُيلِحق اقتالع األشجار أرضارًا فادحة باالقتصاد الفلسطيني وُيقوِّ
ر  رزقه. وتتمثل اخلسائر السنوية التي يتكبدها االقتصاد الفلسطيني يف القيمة االقتصادية التي حيققها إنتاج األشجار. وُيقدِّ
معهد البحوث التطبيقية - القدس أن أشجار الزيتون متثل ثلث عدد أشجار الفواكه املقتلعة البالغ 2.5 مليون شجرة، 
34 شجرة نخيل. وإذا كان متوسط  بينام يتألف الثلثان املتبقيان من أنواع أخرى من أشجار الفواكه، من بينها نحو 000
اإلنتاجية السنوية لشجرة الزيتون الواحدة 70 كغ، وبلغت قيمة إنتاج الزيتون ).) دوالر للكيلوغرام خارج املزرعة، 
حسب بيانات اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني لعام 2008، فإن التكلفة السنوية ألشجار الزيتون املقتلعة ُيمكن أن 

ر بنحو 64 مليون دوالر عىل األقل. ُتقدَّ

الشكل 7
النزوح وعمليات اهلدم يف املنطقة جيم، 2013-2009
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مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، 3)20 و4)20. املصادر:

ويف غزة، أسفرت العمليات العسكرية اإلرسائيلية املتكررة عن احتياجات يف مضامر البنية التحتية وأصبحت 
األرايض الزراعية واملمتلكات وغريها من األصول اإلنتاجية غري صاحلة )مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، 
3)20(. ويف الضفة الغربية، و"من أجل إبقاء وتعزيز العملية املستمرة لتحويل األرايض، وضعت إرسائيل نظامًا صارمًا
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ترصيح"  عىل  احلصول  دون  ُيبنى  فلسطيني  مبنى  أي  سكان  وترشيد  هبدم  يسمح  نظام  وهو  التصاريح،  إلصدار  جدًا 
احلكومية،  غري  اإلرسائيلية   - التخطيط  حقوق  أجل  من  املخططون   - بيمكوم  منظمة  وحسب   .)20(4 )األونكتاد، 
 (988 عامي  بني  جيم  املنطقة  يف  واقعة  فلسطينية  منشآت  بتكسري  أمرًا   (2 570 اإلرسائيلية،  املدنية  اإلدارة  أصدرت 

و3)20.

ويتبنيَّ من الشكل 7 أن عدد املنشآت الفلسطينية التي ُدمِّرت خالل الفرتة 2009-3)20، بلغ 224 2 منشأة، 
من بينها مباٍن سكنية ومدارس تقع يف مناطق إطالق النار. وبلغت عمليات اهلدم أوجها يف عام ))20، ففاق عدد املنشآت 
د 7)4 3 فلسطينيًا يف املنطقة جيم خالل فرتة اخلمس سنوات  املدمرة يف سنة واحدة 000 ) منشأة. ونتيجة لذلك، رُشّ
هذه. ويتعرض آالف السكان لعمليات التهديم املحتملة، ال سيام يف أطراف القدس وغور األردن ويف املناطق التي ُيعتزم 
ل اجتاه هلدم املنشآت التي مولتها  توسيع املستوطنات أو املناطق العسكرية املغلقة فيها. ويف الفرتة ))20-2)20، ُسجِّ
جهات مانحة؛ فمن كانون الثاين/يناير ))20 إىل أيلول/سبتمرب 2)20، قارب عدد املنشآت التي ُدمِّرت 50) منشأة 

مولتها جهات مانحة.

وعىل النقيض من ذلك، ارتفع عدد املستوطنني اإلرسائيليني يف املنطقة جيم من 800 مستوطن يف عام 972) 
النمو  الفلسطيني، 3)20(. ويفوق معدل  املركزي لإلحصاء  أكثر من 000 360 مستوطن يف عام 2)20 )اجلهاز  إىل 
مستوطنة   (25 يف  جيم  املنطقة  يف  املستوطنون  ويعيش  أمثال.  بثالثة  إرسائيل  سكان  نمو  معدل  للمستوطنني  السنوي 
احلايل  الوقت  يف  املبنية  املساحات  املستقبل  يف  للتوسع  املخصصة  املساحات  وتفوق  األقل.  عىل  استيطانية  بؤرة  و00) 

.)B’Tselem, 2013( بتسعة أمثال

القيود املفروضة عىل احلصول عىل املدخالت الزراعية األساسية دال- 

تظر إرسائيل املواد التي ُتعترب مواد مزدوجة االستخدام وهي، وفق تصنيف حكومة إرسائيل، السلع واملواد 
ل أيضًا الستخدامات هتدد األمن بعد استريادها  اخلام واملعدات وقطع الغيار التي تستخدم ألغراض مدنية ويمكن أن ُتوَّ
إىل األرض الفلسطينية املحتلة. وظلت قيود إرسائيل املفروضة عىل املواد الكيميائية واألسمدة ذات االستخدام املزدوج 
نافذة لعدة عقود. بيد أن حكومة إرسائيل رشعت، يف عام 2002، يف تشديد قيود احلصول عىل املواد الكيميائية واألسمدة 

بتخفيض حدود الرتكيز القصوى املسموح هبا.

ودأبت إرسائيل عىل أن تضيف شيئًا فشيئًا مزيدًا من املواد واآلالت واملعدات )من بينها معدات االتصاالت( 
إىل قائمة املواد التي تُعترب مواد مزدوجة االستخدام. ويف عام 2008، ُوِضعت، يف إطار قانون الدفاع لضبط الصادرات، 
قائمة جديدة تضم 56 مادة، مثل األسمدة واملواد الكيميائية واملواد الصناعية اخلام وأنابيب الفوالذ واملخارط وماكينات 
الطحن واملعدات البرصية ومعينات املالحة. وتشمل األسمدة املحظورة نرتات األمونيوم )NH4NO3( ونرتات البوتاسيوم 
والفسفور  النيرتوجني  عىل  تتوي  التي  واألسمدة   )CH4N2ONO3( اليوريا  ونرتات   )CH4N2O( واليوريا   )KNO3(
والبوتاسيوم )بنسب تبلغ 27-0)-7) و20-20-20( وأي سامد حيتوي عىل أي مقدار من نرتات األمونيا أو نرتات 
القدس، ))20(. وحتى حني  التطبيقية -  البحوث  الفلسطينية ومعهد  الوطني  أو اليوريا )وزارة االقتصاد  البوتاسيوم 
عملية  وهي  الغربية،  الضفة  إىل  لنقلها  حمددة  تراخيص  احلصول عىل  األمر  يقتيض  املحظورة،  املدخالت  ببعض  ُيسمح 
الفلسطينيني  املزارعني  عىل  املزدوج  االستخدام  نظام  يفرض  وبذلك،  شحنة.  لكل  تكرارها  جيب  مطولة  بريوقراطية 
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ل اللجوء إىل  تكاليف إضافية تشمل التكاليف املالية املبارشة وحاالت التأخري حتى بعد احلصول عىل الرتاخيص. وحُيمِّ
بدائل أقل جودة وكفاءة املنتجني الفلسطينيني تكاليف إضافية.

ومتثل القيود اإلرسائيلية املفروضة عىل احلصول عىل األسمدة ذات املستوى املقبول من الرتكيز تدبريًا عقابيًا 
بوجه خاص. ففي الوقت احلايل، يبلغ مستوى استعامل املزارعني الفلسطينيني لألسمدة 40 يف املائة من املستويات السائدة 
يف األردن )Office of the Quartet Representative, 2013(. وحظرت إرسائيل الواردات من سلع وعنارص كيميائية كثرية 
الفلسطينيني  للمزارعني  ال ُيسمح  لذلك،  ونتيجة  األسلحة.  من  أو غريها  املتفجرات  صنع  يف  ُتستخدم  أن  يمكن  ألهنا 
إىل حظر  الدراسات  أحيانًا. وتشري إحدى  الفعالية  بل وعديمة  الفعالية  القارصة  أنواع حمددة من األسمدة  إال باسترياد 
استرياد بريوكسيد اهليدروجني بنسبة تركيز قدرها 37 يف املائة الذي ُيستخدم يف حفظ األغذية وإىل استخدام بريوكسيد 
اهليدروجني بنسبة تركيز قدرها 7) يف املائة عوضًا عنه، بيد أن هذا البديل ال يمثل وسيلة فعالة حلفظ األغذية، فتقّل بذلك 
قدرة بعض املنتجات الفلسطينية عىل منافسة املنتجات اإلرسائيلية ألن مدة صالحيتها أقرص )Toaldo, 2013(. ويف كثري من 
احلاالت، أجربت القيود املفروضة عىل الواردات الفلسطينية من املواد اخلام واملدخالت الصناعية املنتجني الفلسطينيني 
عىل االعتامد عىل منتجات إرسائيلية موجهة الستخدام املستهلكني النهائيني. ونشأت عن هذا الوضع مصالح مؤسسية 

مكتسبة يف إرسائيل ينبغي عدم اخللط بينها وبني االحتياجات األمنية.

وتشمل التكاليف التقديرية الناجتة عن استخدام أسمدة غري مالئمة يف األرض الفلسطينية املحتلة نوعني من 
التكاليف، مها التكاليف املبارشة الناشئة عن استخدام أسمدة بديلة أعىل تكلفة من األسمدة األكثر فعالية ولكنها حمظورة، 
االقتصاد  )وزارة  نسبيًا  فعالية  أقل  بديلة  أسمدة  استخدام  بسبب  اإلنتاجية  فقدان  عن  النامجة  املبارشة  غري  والتكاليف 
الوطني الفلسطينية ومعهد البحوث التطبيقية - القدس ))20(. فعىل سبيل املثال، يتمثل البديل الرئييس للسامد الصلب 
الذي يبلغ معدل النيرتوجني والفسفور والبوتاسيوم فيه 20-20-20، يف السامد السائل الذي يبلغ املعدل فيه 3)-3)-

املروية  الفواكه  الطلق عىل حٍد سواء، وألشجار  املحمية ويف اهلواء  املروية،  للخرضوات  األسمدة  3). وتستخدم هذه 
بمياه األمطار يف املقام األول يف األرض الفلسطينية املحتلة. وحيتوي السامد الذي يبلغ معدل الرتكيز فيه 20-20-20 
عىل مستوى تركيز أعىل من النيرتوجني والفوسفات والبوتاسيوم يف الكيلوغرام الواحد من السامد الذي يبلغ املعدل فيه 
السامد األخري ملساحة معينة من األرض بغية احلصول عىل  ينبغي استخدام كمية أكرب من هذا  3)-3)-3). ولذلك، 
الكمية نفسها من املكونات النشطة. ويسفر استخدام هذا السامد عن تكاليف إضافية يتكبدها املزارعون الفلسطينيون. 
ر التكاليف اإلضافية ألشجار الفواكه واخلرضوات البعلية بنحو 29 مليون دوالر سنويًا. وإضافة إىل ذلك، جيب  وُتقدَّ
عىل املزارعني استخدام مقدار أكرب من هذا السامد لكل دونم من األرايض املزروعة بسبب تدين تركيز املواد املغذية فيه، 
مما يؤدي إىل حقن الرتبة بمقدار من املواد اخلاملة أكرب من السامد الذي يبلغ معدل الرتكيز فيه 20-20-20، فيقلل ذلك 
ر  قدَّ الفلسطينيني،  املزارعني  مع  العمل  من  املكتسبة  جتربته  إىل  واستنادًا  ملوحتها.  ويزيد  بعيد  حٍد  إىل  الرتبة  جودة  من 
معهد البحوث التطبيقية - القدس انخفاض اإلنتاجية الزراعية بسبب استخدام السامد البالغ معدل تركيزه 3)-3)-3) 
النيرتوجني والفوسفات والبوتاسيوم عوضًا  أو أكثر من عنارص  التي تتوي عنرصًا واحدًا  املتاحة  وسواه من األسمدة 
عن األسمدة املويص هبا ولكنها حمظورة بنسبة ترتاوح بني 20 و30 يف املائة )وزارة االقتصاد الوطني الفلسطينية ومعهد 
البحوث التطبيقية - القدس، ))20(. وال ُتطبَّق القيود املفروضة عىل استرياد األسمدة عىل املستوطنات اإلرسائيلية يف 

الضفة الغربية.

وبلغ جمموع القيمة املضافة من اإلنتاج الزراعي من اخلرضوات وأشجار الفاكهة واملحاصيل )باستثناء املحاصيل 
احلقلية التي ال تستخدم األسمدة فيها استخدامًا مكثفًا( 567 مليون دوالر يف عام 2008، وهي آخر سنة تتوافر عنها 
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بيانات. ومتثل نسبة 20 يف املائة من هذه القيمة املضافة 3.4)) مليون دوالر يف السنة. وإن ُأضيفت التكاليف اإلضافية 
ر بمبلغ 29 مليون دوالر، فسيبلغ جمموع التكاليف السنوية الناشئة عن القيود املفروضة عىل استخدام األسمدة  التي ُتقدَّ
املزدوجة االستخدام يف الزراعة حوايل 42) مليون دوالر عىل األقل )وزارة االقتصاد الوطني الفلسطينية ومعهد البحوث 

التطبيقية - القدس، ))20(.

وثمة مسألة رئيسية أخرى تتعلق بإنتاجية املوايش وتوافر العلف يف غزة، وال سيام أثناء املواسم اجلافة. ويؤتى 
بالعلف حزمًا من إرسائيل، بيد أن جودته كثريًا ما تكون غري مالئمة وال يؤتى به بانتظام. وينبغي أن يكون العلف متاحًا 
أعباًء  غزة  شامل  إىل  الباهظة  املستورد  العلف  تكاليف  وُتلقي  اإلمدادات.  يف  انقطاع  فال حيدث  الدوام  عىل  للحيوانات 
إضافية عىل عاتق املزارعني. وُيعزى إىل هذه التكاليف املرتفعة جزء من املسؤولية عن تدين اإلنتاج اليومي حلليب األبقار 
من ساللة فريزين يف غزة الذي يبلغ نحو 20 لرتًا مقابل 27 لرتًا يف إرسائيل. وفضاًل عن ذلك، تبلغ تكلفة اللرت من احلليب 
املعقم يف غزة 7.) شيكل إرسائييل جديد )0.45 دوالر( مقابل 4.) شيكل إرسائييل جديد )0.37 دوالر( يف إرسائيل.

ويتبنيَّ من التدين النسبي إلنتاج القطاع الزراعي وإنتاجيته يف األرض الفلسطينية املحتلة أن هذا القطاع حمدود 
يف الوقت احلايل ألسباب، من بينها القيود املفروضة عىل استرياد املدخالت املناسبة وغلبة اإلنتاجية املنخفضة واملحاصيل 
بمقدار  املالية  العائدات  زيادة  إىل  الغلة  التحول إىل حماصيل عالية  يؤدي  أن  ر  فُيقدَّ قيود االحتالل،  فت  ُخفِّ البعلية. ولو 
مثل  حلدوث  املسبقة  الرشوط  أن  بيد   .)Office of the Quartet Representative, 2013( الواحد  املوسم  يف  ضعفًا  عرشين 
هذا التحول تتمثل يف حصول املزارعني الفلسطينيني عىل املوارد املائية واملعرفة والبذور واألسمدة ذات الرتكيز املناسب 

واخلدمات املالية.

ُشح االئتامن املخصص لإلنتاج الزراعي هاء- 

يمثل عدم احلصول عىل التمويل عائقًا شديدًا آخر يعيق الزراعة الفلسطينية، فتأثري االحتالل املتواصل والبيئة 
السياسية السلبية يعرقل احلصول عىل القروض. زد عىل ذلك، املعيقات اإلضافية املتعلقة بصغر حجم وحدات اإلنتاج 
الزراعي النمطية وانعدام الضامنات املقبولة للقروض التجارية واملخاطر الشديدة املقرتنة باإلنتاج الزراعي الناشئة عن 
الزراعية يف األرض  القروض  السنوي عىل  الطلب  ر  املناخ و/أو األسعار. وُيقدَّ التي يفرضها االحتالل وتقلب  القيود 
الفلسطينية، 0)20(. ورغم هذا املستوى املتواضع نسبيًا،  الفلسطينية املحتلة بنحو 50) مليون دوالر )وزارة الزراعة 
مل ُتبد مؤسسات اإلقراض رغبة يف تلبية الطلب بسبب املخاطر الشديدة التي تكتنف اإلقراض. فعىل سبيل املثال، بلغت 
البنكية اخلاصة،  املائة فقط من جمموع القروض  الثاين/يناير إىل أيلول/سبتمرب ))20، ) يف  حصة الزراعة، من كانون 
بينام استأثرت قطاعات التجارة والتشييد واخلدمات بنسبة )2 و7) و6) يف املائة، عىل التوايل )سلطة النقد الفلسطينية 
وآخرون، 2)20(. وتفتقر مؤسسات اإلقراض إىل منتجات مالية تناسب صغار املزارعني الذين تعوزهم املوارد ويفتقرون 
إىل ضامنات تقبلها املصارف. وقد يساعد إنشاء تعاونيات للمزارعني تشكل جمموعات مصالح يف التصدي للتحديات 

التي يواجهها املزارعون يف هذا املجال.

احليوانية،  واملنتجات  األساسية  املحاصيل  منتجي  عىل  التمويل  إتاحة  من  املحتملون  املستفيدون  يقترص  وال 
القيمة يف كثري من جماالت اإلنتاج، مثل زيت  العليا من سلسلة  املستويات  الربحية يف  ن من تسني  التمويل مُتكِّ فإتاحة 
هلذه  احلجم  صغرية  مصانع  فعاًل  وتوجد  األلبان.  ومنتجات  الغذائية  املنتجات  من  وغريها  املجففة  والفواكه  الزيتون 
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املنتجات تقع يف مناطق خمتلفة من األرض الفلسطينية املحتلة. ويمكن أن تزداد ربحية أغلب هذه املصانع وتصبح أكثر 
واعتامد  اجلودة  وضبط  التمويل  عىل  أفضل  وجه  عىل  للحصول  املوجه  الدعم  هلا  توفر  إن  التجارية  الناحية  من  جدوى 
العالمات التجارية. ونظرًا لوجود سوق كبرية هلذه املنتجات يف األرض الفلسطينية املحتلة وخارجها، ينبغي تسني ضبط 

اجلودة وفعالية التكاليف وزيادة اإلنتاجية والقدرة عىل التنافس مع البدائل املستوردة.

إغراق األسواق الفلسطينية بواردات زراعية من إرسائيل واملستوطنات واو- 

جتاري  بعجز  الفلسطيني  االقتصاد  اتسم  الفلسطيني،  االقتصادي  النشاط  عىل  املفروضة  القيود  لشتى  نتيجة 
عام مطرد بلغ 47 يف املائة من الناتج املحيل اإلمجايل يف عام 2)20 و)4 يف املائة يف عام 3)20. وظلَّ نمو الصادرات، 
ومن بينها الصادرات الزراعية، ضعيفًا وتعذر عليها جماراة الزيادات يف الواردات. ويف عام 2)20، بلغت قيمة الصادرات 
7.) مليار دوالر ومل تغط سوى ربع فاتورة الواردات. وبلغت حصة الصادرات من اإلنتاج املحيل 7 يف املائة، فكانت من 

بني أدنى النسب يف العامل.

وتكاد الصادرات كلها تأيت من الضفة الغربية، فغزة ال تزال حمارصة. ويتسم قطاع الصادرات الصغري احلجم 
القطاعات  مع  واخللفية  األمامية  الروابط  وضعف  التكنولوجي  املحتوى  وانخفاض  املضافة  القيمة  بتدين  والضعيف 
إىل  الوصول  عن  الفلسطينيني  املزارعني  بعجز  مبارشًا  ارتباطًا  الصادرات  قطاع  ضعف  ويرتبط  األخرى.  االقتصادية 
األرايض واملوارد الطبيعية يف املنطقة جيم. وقد شارف قطاعا التجارة يف السلع التصديرية والواردات البديلة، أي قطاعي 
التصنيع والزراعة، عىل االهنيار وهبطت حصتهام معًا من الناتج املحيل اإلمجايل منذ إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية يف 

عام 994) من )3 يف املائة إىل 5) يف املائة فقط يف عام ))20.

ومن السامت البارزة للتجارة اخلارجية الفلسطينية اعتامدها القرسي عىل االقتصاد اإلرسائييل، فالقيود وارتفاع 
تكاليف التجارة مع بقية العامل جعال إرسائيل املصدر العميل الوحيد للواردات والسوق األجنبية للصادرات الفلسطينية. 
ومن املؤرشات الدالة عىل هذا االعتامد أن إرسائيل استأثرت بنسبة 70 يف املائة من الواردات الفلسطينية واستوعبت أكثر 
من 80 يف املائة من الصادرات يف عام 2)20، مما أحدث عجزًا جتاريًا ثنائيًا بلغ 3.7 مليارات دوالر، أي ما يعادل 77 يف 

املائة من جمموع العجز التجاري الفلسطيني و37 يف املائة من الناتج املحيل اإلمجايل.

الفلسطينية  األرض  أنحاء  االنتشار يف مجيع  واسعة  اإلرسائيلية  واملستوطنات  من إرسائيل  األغذية  وواردات 
املحتلة، وهي تثري إشكاليات، ال سيام أثناء أوقات الذروة إبَّان مواسم احلصاد ويف احلاالت التي تكون فيها جودهتا دون 
معايري الصادرات، فهي ُترسل إىل األسواق الفلسطينية فُتلِحق الرضر باملنتجني املحليني الذين يعجزون عن منافسة هذه 
الواردات األرخص ثمنًا التي عادة ما تتلقى الدعم من إرسائيل. ويؤثر إغراق األسواق الفلسطينية باملنتجات اإلرسائيلية 
سلبًا يف املنتجات الفلسطينية املنافسة هلا، وال سيام بسبب تكاليف اإلنتاج اإلضافية الناشئة عن االحتالل التي يتكبدها 
احلامية هلم  توفري  الفلسطينية عىل  الوطنية  السلطة  الفلسطينيون عىل حث  املزارعون  دأب  وقد  الفلسطينيون.  املزارعون 
من إغراق السوق الفلسطينية البائن باملنتجات اإلرسائيلية يف ذروة مواسم احلصاد بوجه خاص. بيد أن السلطة الوطنية 
الفلسطينية تعوزها القدرة عىل محاية املنتجني املحليني من املنافسة اجلائرة أو من تقلبات السوق. فقدرة السلطة الوطنية 
الفلسطينية الواهنة واألزمة املالية املزمنة التي تعاين منها ال تتيحان هلا الوسائل الكفيلة بتقديم الدعم الالزم لتعزيز تنافسية 

املنتجني املحليني يف قطاع الزراعة وسواه من القطاعات.
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وعىل مر السنوات، ظلَّ األونكتاد يشري إىل أن العجز التجاري العام والعجز التجاري الثنائي مع إرسائيل ليسًا 
نتيجة سياسات تتبعها السلطة الوطنية الفلسطينية بل تعود أسباهبام الرئيسية إىل طائفة املعيقات السياسية واالقتصادية التي 
ما برحت تزداد تعقيدًا وباتت تعرقل التجارة والتنمية الفلسطينية منذ عام 967). وقد ورد يف تقرير األونكتاد لعام ))20 
بشأن قطاع السلع التجارية الفلسطيني أن "ختفيف القيود الطاغية التي تفرضها إرسائيل عىل التجارة الفلسطينية سيؤدي 
حتاًم إىل إعادة تشكيل نمطها من خالل زيادة الصادرات بنسبة تقرب من 40 يف املائة إىل األسواق اإلقليمية والعاملية، غري 

إرسائيل، وخفض االعتامد املفرط عىل السوق اإلرسائيلية للواردات بنسبة 50 يف املائة" )األونكتاد، ))20(.

األرضار البيئية زاي- 

وقع  هلا  كان  املحتلة  الفلسطينية  األرض  يف  بالبيئة  أرضارًا  املبارشة  وغري  املبارشة  االحتالل  تأثريات  أحلقت 
ملموس عىل قطاع الزراعة الفلسطينية )سلطة جودة البيئة الفلسطينية، 0)20(. ويف عام 0)20، يف اليوم العاملي للبيئة، 
أصدر اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني نرشة صحفية معنونه "إىل أين تتجه البيئة الفلسطينية؟" استلفت فيها االنتباه 
تسليط  املهم  من  فإن  بعد،  كميًا  د  مل حُيدَّ الفلسطينية  الزراعة  قطاع  يف  البيئية  األرضار  تأثري  أن  ورغم  املسائل.  هذه  ملثل 
الضوء عليه وإدراجه يف جدول أعامل السياسة اإلنامئية. وُتعزى األرضار إىل أسباب منها بناء املستوطنات والطرق الفرعية 
ونضوب املوارد املائية بسبب اإلفراط يف ضخ املياه من مستودع املياه اجلوفية الساحلية يف غزة والعواقب الناشئة عن ذلك 
ومن بينها ترسب مياه البحر. وفضاًل عن ذلك، فإن تعديل جمرى هنر األردن وضخ املياه منه قد أّثر يف حوض النهر بأكمله 

ويف البحر امليت.

ويعزى تدهور البيئة أيضًا إىل املستوطنني الذين يقومون بترصيف مياه املجاري غري املعاجلة يف األودية املجاورة 
ويتخلصون من النفايات املنزلية والصناعية الصلبة من املستوطنات بإلقائها يف األرايض الفلسطينية. وفضاًل عن ذلك، 
ثبت بالوثائق حدوث عدة حاالت ُألقيت فيها املواد اخلطرة والسامة يف الضفة الغربية. ويؤدي قيام السلطات العسكرية 
اإلرسائيلية واملستوطنني باقتالع األشجار إىل تفاقم حالة التصحر. وما أكثر ما تؤدي أنشطة البناء إىل قطع األشجار وتآكل 

الرتبة.

البيئة  السنة )سلطة جودة  بنحو 06) ماليني مرت مكعب يف  البيئة  ف يف  التي ُترصَّ املجاري  مياه  كمية  ر  وُتقدَّ
مياه  ملعاجلة  حمطات  إلنشاء  فلسطينية  خطة   30 بني  من  خطط  أربع  إال عىل  إرسائيل  ومل توافق   .)20(0 الفلسطينية، 
ل تشييد هذه املحطات مرة  مت إىل جلنة املياه املشرتكة منذ عام 995). ورغم موافقة جلنة املياه املشرتكة، ُأجِّ املجاري ُقدِّ

تلو األخرى.

ف عدد كبري منها مياه املجاري غري املعاجلة مبارشة  ويف عام 2009، كانت املستوطنات اإلرسائيلية التي ُيرصِّ
يف البيئة املحيطة هبا مصدرًا لنحو 40 يف املائة من جمموع مياه املجاري يف الضفة الغربية، بام فيها القدس الرشقية. واليوم، 
ف املستوطنات اإلرسائيلية سنويًا قرابة 35 مليون مرت مكعب من مياه املجاري غري املعاجلة يف البيئة املحيطة، مما يلحق  ُترصِّ
د صحة جمتمعات حملية بأكملها )سلطة املياه الفلسطينية،  ث مصادر املياه وهيدِّ الرضر باألرايض الزراعية الفلسطينية ويلوِّ

.)20((
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 الفصل الثالث
شح املياه يوهن قطاع الزراعة الفلسطينية

ر االستخدام  أثَّر احتالل الضفة الغربية وقطاع غزة بعد عام 967) يف مصادر املياه الفلسطينية تأثريًا عميقًا. وُيقدَّ
استهالك  أمثال  مخسة  إرسائيل  يف  للمياه  الفرد  استهالك  ويبلغ  إرسائيل.  يف  نظريه  بُعرش  الزراعة  يف  للمياه  الفلسطيني 
الفلسطينيني يف الضفة الغربية )مركز العمل التنموي/معًا، 0)20(. ومصادر املياه الرئيسية يف األرض الفلسطينية املحتلة 
هي هنر األردن والينابيع واملياه اجلوفية. ويستعرض هذا الفصل بإجياز مدى توافر وندرة كل من هذه املوارد للمزارعني 

الفلسطينيني.

هنر األردن ألف- 

األردن  هنر  لوادي  املوحدة  املياه  ويف خطة  الغربية.  الضفة  يف  األردن  هنر  حوض  من  املائة  يف   (( نحو  يقع 
لعام 955)، اعُترِبت احلصة السنوية الفلسطينية البالغة 257 مليون مرت مكعب جزءًا من احلصة األردنية ومقدارها 774 
مليون مرت مكعب)4(. ومنذ عام 967)، ُحِرم الفلسطينيون من حقوق املياه، إذ إن األرايض الواقعة عىل امتداد اجلانب 
لدى  كان  عام 967)،  يف  االحتالل  وقبل   .)(993 )حداد،  عسكرية  أمنية  مناطق  وُأعِلنت  ُصوِدرت  النهر  من  الغريب 
املزارعني الفلسطينيني نحو 50) مضخة عىل هنر األردن تضخ نحو 30 مليون مرت مكعب يف السنة. وقد دمرت سلطة 

االحتالل كثريًا من هذه املضخات )وزارة االقتصاد الوطني الفلسطينية ومعهد البحوث التطبيقية - القدس ))20(.

وجاء يف تقرير صادر عن البنك الدويل أن 35 يف املائة فقط من األرايض الفلسطينية القابلة للري ُتروى فعاًل، 
وهو وضع يكلف االقتصاد 000 0)) وظيفة يف السنة و0) يف املائة من الناتج املحيل اإلمجايل )World Bank, 2009(. ولو 
كان توزيع مياه هنر األردن للفرد عادالً، لزادت حصة األرض الفلسطينية املحتلة زيادة كبرية عن مستوياهتا احلالية التي 
 Glover and( ترتاوح بني 257 و268 مليون مرت مكعب، مقارنة باستخدام إرسائيل الذي يقارب 770 مليون مرت مكعب
Hunter, 2010(. ولو كانت احلصة الفلسطينية الكاملة من مياه هنر األردن متاحة، لزاد اإلنتاج الزراعي الفلسطيني زيادة 

ملموسة.

وليس من السهل حرص التأثري املبارش وغري املبارش، ويف اآلجال القصري واملتوسط والطويل، لقيود احلصول عىل 
املياه عىل القطاع الزراعي. غري أنه من املمكن إجراء بعض التقديرات التي ُيستشف منها حجم هذا التأثري. فلو افرتضنا 
لت إىل إرسائيل منذ عام 967)  أن احلصة الفلسطينية من مياه هنر األردن املقدرة بنحو 257 مليون مرت مكعب قد ُحوِّ
وأن القيمة احلالية لكل مرت مكعب تبلغ 0.25 دوالر، حسب تقديرات وزارة الزراعة، فإن قيمة احلصة السنوية ستقارب 
65 مليون دوالر وسيصل جمموع اخلسارة املتكبدة خالل الفرتة 967)-3)20 إىل 3 مليارات دوالر. ولو كانت املياه 

متثل اخلطة املوحدة ملياه هنر األردن لعام 955) خطة هتدف إىل التنمية املوحدة ملياه هنر األردن. وهي مستمدة من خطة سابقة طلبت إعدادها وكالة   )4(
األمم املتحدة إلغاثة وتشــغيل الالجئني الفلســطينيني يف الرشق األدنى ووافقت عليها جلان املياه التقنية يف كل من البلدان املشاطئة وهي إرسائيل 

واألردن ولبنان وسوريا. ورغم أن اجلامعة العربية رفضت هذه اخلطة، وافقت إرسائيل واألردن عىل االلتزام بمخصصات املياه الواردة فيها.
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قد أتيحت للزراعة الفلسطينية وافرتضنا أن 00) مليون مرت مكعب منها اسُتخِدمت للزراعة، لكان ذلك كافيًا لري نحو 
000 20) دونم وإجياد 000 20) وظيفة وزيادة اإلنتاج الزراعي بزهاء 000 960 طن ورفع قيمة اإلنتاج السنوي بنحو 

400 مليون دوالر.

مياه الينابيع باء- 

متثل الينابيع مصدرًا مهاًم للمياه يف الضفة الغربية، ففي عام ))20 بلغ حجم املياه املنبثقة من الينابيع ال  400 
نحو 3.)2 مليون مرت مكعب. بيد أن هذه الكمية ظلت تتناقص منذ عام 2004 كام يتضح من الشكل 8. ويؤثر تفاوت 

كمية املياه املنبثقة من الينابيع بسبب تباين منسوب هطول األمطار تأثريًا مبارشًا يف املياه املتاحة لإلنتاج الزراعي.

 الشكل 8 
 احلجم السنوي ملياه الينابيع، 2011-2004

)مليون مرت مكعب(
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اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني. املصدر: 

وتفيد السلطة الوطنية الفلسطينية بأن إرسائيل مل توافق مرة تلو األخرى عىل طلبات الفلسطينيني تطوير ينابيع 
ر كمية املاء األجاج الذي يصب يف البحر امليت سنويًا  الفشخة الواقعة عىل امتداد ساحل البحر امليت الغريب حيث ُتقدَّ
الفلسطينية، 2)20(. ولو متت تنمية هذا املصدر عىل نحو سديد، ألضاف  املياه  بنحو 00) مليون مرت مكعب )سلطة 
00) مليون مرت مكعب من املياه العذبة التي يمكن استخدامها للرشب والري. وإضافة إىل ذلك، أسفرت مصادرة أرايض 
الضفة الغربية إلقامة املستوطنات عن وقوع عدد متزايد من ينابيع املياه العذبة يف الضفة الغربية البالغ 52) ينبوعًا يف قبضة 
السلطة اإلرسائيلية. وبذلك، أضحى استمرار األنشطة الزراعية أصعب، فاضطر كثري من املزارعني الفلسطينيني إىل هجر 

الزراعة أو تقليصها )مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، 2)20أ(.
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املحتلة. وحني هتطل  الفلسطينية  تتفاوت كثافة هطول األمطار يف األرض  السطحية،  املياه  وفيام خيص جتميع 
األمطار بغزارة، تتدفق أغلب املياه يف الوديان والسهول وتصب من ثمَّ يف البحر األبيض املتوسط أو البحر امليت. وال تسمح 
إرسائيل بإنشاء السدود الصغرية واملتوسطة احلجم بغية استخدامها جلمع هذه املياه وختزينها وضخها يف األوقات املناسبة 
طوال السنة. ولو ُسمح بإقامة هذه السدود، ألمكن جتميع موارد مائية ال يستهان هبا كل سنة واستخدامها للرشب والري.

املياه اجلوفية جيم- 

الفلسطينية املحتلة 734 مليون مرت مكعب، منها  املياه اجلوفية سنويًا يف األرض  تبلغ كمية إعادة تغذية طبقة 
نحو 679 مليون مرت مكعب يف الضفة الغربية و55 مليون مرت مكعب يف غزة )سلطة املياه الفلسطينية، ))20، والبنك 
الطبقات  هي  اجلوفية  املياه  من  رئيسية  طبقات  ثالث  الغربية  الضفة  يف  اجلوفية  املياه  موارد  وتشمل   .)2009 الدويل، 
الشاملية - الرشقية والرشقية والغربية. والطبقة الغربية هي أكرب الطبقات الثالث ويقع نحو 80 يف املائة من منطقة إعادة 
تغذية حوضها يف الضفة الغربية. بيد أن امللوحة قلَّلت من صالحية املياه اجلوفية لالستهالك البرشي والزراعة. ويف بعض 
املناطق، تلوثت املياه اجلوفية بمياه املجاري غري املعاجلة. وفضاًل عن ذلك، تعجز السلطة الوطنية الفلسطينية عن إصالح 
حمطات معاجلة مياه املجاري لقلة مواردها وبسبب الصعوبات املقرتنة بالوصول إليها، ال سيام يف غزة. وترد يف اجلدول 9 

قائمة باملوارد املائية واستخداماهتا يف األرض الفلسطينية املحتلة. 

 اجلدول 9 
 مصادر املياه واستخداماهتا يف األرض الفلسطينية املحتلة، 2011

)مليون مرت مكعب(

املجموعاستخدام زراعياستخدام منزيل

الضفة الغربية

25.0).7)7.9احلوض الغريب

2.025.7)3).7احلوض الرشقي

4.8)92.9.))احلوض الشاميل - الرشقي

3.)6.32)5الينابيع

52557.0ميكوروت )رشكة إرسائيل الوطنية للمياه(

44.0صفراملياه السطحية

47.8)90.557.3املجموع

78.8)92.886طبقة املياه اجلوفية الساحلية يف غزة

183.3143.3326.6املجموع

سلطة املياه الفلسطينية، ))20. املصدر: 
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يف  الغالب  يف  وحفظها  السطحية  املياه  لتجميع  متضافرة  جهود  ُبذلت  املتزايد،  املياه  شح  حلاالت  وللتصدي 
املياه املجمعة سنويًا يرتاوح  التقديرات إىل أن حجم  صهاريج ترتاوح سعتها بني 80 و00) مليون مرت مكعب. وتشري 
بوجه خاص.  والزيتون  الفواكه،  التكمييل ألشجار  الري  منها يف  األوفر  القسط  ُيستخدم  بني 3 و4 مالين مرت مكعب 
ورغم أن كمية املياه املتاحة جلميع أشكال االستخدام يف األرض الفلسطينية املحتلة زادت من 244 مليون مرت مكعب يف 
عام )200 إىل 327 مليون مرت مكعب يف عام ))20، فإن أقل من نصف هذه الزيادة ُيستخدم يف الري. ويعزى ذلك 
إىل عدة أسباب، من بينها تكلفة املياه املرتفعة يف األرض الفلسطينية املحتلة واألولوية التي حيظى هبا توفري مياه الرشب 

للسكان الذين تتزايد أعدادهم.

وقد اخُتِذ تدبري مؤقت لتنمية موارد املياه الفلسطينية واستخدامها يف إعالن املبادئ املتعلق برتتيبات احلكم الذايت 
املؤقت لعام 993) )املعروف أيضًا باسم اتفاقات أوسلو( الذي أقر حقوق الفلسطينيني يف املياه ولكنه مل حيددها، ريثام 
جُترى مفاوضات الوضع النهائي. ومع أن معظم أحواض طبقات املياه اجلوفية يقع يف الضفة الغربية، مل خُيصص اتفاق 
أوسلو إال ربع املياه )38.5) مليون مرت مكعب( املستمدة من طبقات املياه اجلوفية الثالث يف الضفة الغربية للفلسطينيني، 

صت الكمية املتبقية إلرسائيل. بينام ُخصِّ

وخالل فرتة الرتتيب املؤقت ملدة مخس سنوات من عام 995) إىل عام 2000، كان من املقرر أن ُتتخذ القرارات 
ذات الصلة باملياه بموافقة الطرفني. بيد أن هذا الرتتيب ترك للشعب الفلسطيني حصة دنيا من املوارد املائية. وال يزال 

الرتتيب املؤقت قائاًم بعد ميض أكثر من عقد عىل انقضاء أجله.

ن تفاوت القوة بني الطرفني وبنية املستوطنات اإلرسائيلية التحتية والسيطرة عىل املنطقة  وفضاًل عن ذلك، مكَّ
الفلسطينيون وهلا حق  التي يستخرجها  املياه  املائية، فهي تتحكم يف كمية  املوارد  التحكم يف ختصيص  جيم إرسائيل من 
رفض االستثامر الفلسطيني يف بنية املياه التحتية. بيد أن السلطة الوطنية الفلسطينية ال تتمتع بالسلطة نفسها وال سبيل لدهيا 
للحصول عىل البيانات عن استخدام إرسائيل املياه. وقد دأبت إرسائيل عىل استخراج املياه بام يفوق املستوى الذي تقيض 
به املادة 40 وهي "تصادر 82 يف املائة من املياه اجلوفية الفلسطينية يف الضفة الغربية" الستخدامها داخل حدود إرسائيل 
أو يف مستوطناهتا )وزارة الزراعة الفلسطينية، 0)20(. ومن شأن اإلفراط يف ضخ املياه أن يؤدي إىل نضوب طبقات املياه 

اجلوفية وهو يشكل هتديدًا جسياًم ملوارد املياه الفلسطينية يف املستقبل.

نكران حقوق الفلسطينيني املائية دال- 

ظلت كمية املياه املوّفرة للفرد من قبل الفلسطينيني تتناقص بسبب القيود املفروضة عىل حفر اآلبار وإصالح 
بنية املياه التحتية. وبحلول عام 2007، كان املعدل الفلسطيني من املياه يف الضفة الغربية نحو 23) لرتًا للفرد يف اليوم، 
وقد تناقصت هذه الكمية منذئٍذ يف بعض املناطق، بينام يفوق املعدل اإلرسائييل هذه الكمية بأربعة أمثال ليصل إىل 544 
لرتًا للفرد يف اليوم )البنك الدويل، 2009(. وإضافة إىل ذلك، ال ُتتاح للفلسطينيني سوى نسبة 0) يف املائة من طاقة إعادة 
التغذية السنوية لنظام املياه يف الضفة الغربية )وزارة االقتصاد الوطني الفلسطينية ومعهد البحوث التطبيقية - القدس، 

.)20((

وُترم السلطة الوطنية الفلسطينية واملزارعون الفلسطينيون من احلق يف إنشاء اآلبار لتلبية الطلب املتزايد عىل 
املياه حتى وإن كان مصدر تلك املياه يقع بأكمله تقريبًا يف الضفة الغربية. ويف احلقيقة، تستخرج إرسائيل أكثر من حصتها 
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التي حددها الرتتيب املؤقت، بينام حيصل الفلسطينيون عىل أقل من حصتهم فيضطرون السترياد 50 يف املائة من مياههم 
التحتية  البنية  العام واخلاص يف  املثال، خيضع االستثامر  التنموي/معًا، 0)20(، فعىل سبيل  العمل  من إرسائيل )مركز 
لقيود يف املنطقة جيم وجيب احلصول عىل إذن من إرسائيل ألنشطة االستثامر الفلسطينية. ومن املألوف أن ُترفض طلبات 
املثال، مل تصل  الفلسطينية للحصول عىل هذا اإلذن أو تؤخر لسنوات يف أفضل احلاالت. فعىل سبيل  الوطنية  السلطة 

سلطة املياه الفلسطينية عىل اإلذن بتنفيذ مرشوع وادي زومر للرصف الصحي إال بعد 0) سنوات.

وبسبب القيود اإلرسائيلية املفروضة عىل موارد املياه الفلسطينية وتويلها إىل املستوطنات اإلرسائيلية، ال متثل 
الزراعة املروية املحمية سوى 2.3 يف املائة من مساحة األرايض املزروعة يف الضفة الغربية رغم أن األرايض املروية أكثر 
إنتاجًا من األرايض املطرية بمقدار 5) ضعفًا يف املتوسط. وتشري التقديرات إىل أن نسبة 2.3 يف املائة من الزراعة املروية 

املحمية تساهم بقرابة 50 يف املائة من جمموع اإلنتاج النبايت، وذاك مؤرش جيل عىل أن ثمة قدرة هائلة مل ُتستغل بعد.

وقد اعرتف املجتمع الدويل بأزمة املياه يف األرض الفلسطينية املحتلة وبوقعها عىل االقتصاد. ويف هذا الصدد، 
د عىل أمهية محاية حقوق السكان  أقر الربملان األورويب، يف قراره رقم 2694، بمشاكل احلصول عىل املياه وعواقبه وشدَّ
الفلسطينيني يف املنطقة جيم والقدس الرشقية باعتبار ذلك من املقومات األساسية حلل الدولتني املقرتح. وجاء يف ذلك 
القرار ما ييل "حيث إن السكان الفلسطينيني يف الضفة الغربية، ويف املنطقة جيم بوجه خاص، ويف القدس الرشقية يعانون 
استخدام  بسبب  الري  مياه  قلة  من  الرضر  أشد  يترضرون  الفلسطينيني  املزارعني  إن  وحيث  املياه؛  يف  شديد  نقص  من 
إرسائيل واملستوطنات اإلرسائيلية القسط األوفر من هذه املياه؛ وحيث إن إتاحة املوارد املائية الكافية مقوم أسايس إلقامة 
دولة فلسطينية يف املستقبل" )European Parliament, 2012(. ويدعو القرار احلكومة اإلرسائيلية والسلطات اإلرسائيلية إىل 
الوفاء بالتزاماهتا بموجب القانون اإلنساين الدويل، وال سيام من خالل توزيع املياه توزيعًا عادالً يلبي احتياجات السكان 

الفلسطينيني.
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 الفصل الرابع
 تقديرات التكلفة االقتصادية لقطاع الزراعة

الفلسطينية احملاصر

تفرض القيود عىل تنمية املياه والزراعة الفلسطينية تكاليف مبارشة وغري مبارشة عديدة عىل االقتصاد الفلسطيني 
الوطنية  السلطة  وتقول  الفصل.  هذا  يف  بيانه  الوارد  النحو  عىل  والصادرات  والعاملة  اإلنتاج  فرص  ضياع  يف  تتجىل 
الفلسطينية إن إنتاج قطاع الزراعة الفلسطينية سيزداد زيادة ملموسة إذا ُأهني االحتالل اإلرسائييل للمنطقة جيم وُأزيلت 
زعت املوارد املائية توزيعًا عادالً ومنصفًا. وسيتحقق ذلك بصفة أساسية من خالل  القيود التي يفرضها االحتالل عليها ووُّ
استصالح مجيع األرايض الصاحلة للزراعة ورهيا وزراعة حماصيل عالية القيمة يف غور األردن. وقيمة اإلنتاج اإلضافية 
املحتمل تقيقها من هذا التوسع هائلة وهي تثبت اإلمكانات الضخمة لتنمية األعامل التجارية الزراعية يف املنطقة جيم 
التي ستكون بمثابة حجر الزاوية للسيادة الفلسطينية والتنمية االقتصادية الفلسطينية )وزارة التخطيط والتنمية اإلدارية، 

.)20(3

وقد بلغت تقديرات التكاليف االقتصادية الناشئة عن االحتالل من حيث فقدان اإلنتاج املحتمل لعام 0)20، 
6.9 مليارات دوالر، أو نحو 85 يف املائة من الناتج املحيل اإلمجايل )وزارة االقتصاد الوطني الفلسطينية ومعهد البحوث 
الوطنية  السلطة  ميزانية  ألصبحت  املحتمل،  اإلنتاج  وتقق  الفقدان  هذا  مل حيدث  ولو   .)20(( القدس،   - التطبيقية 
الفلسطينية متوازنة ولتوفرت موارد ال يستهان هبا إلنفاقها عىل التنمية بغية تقيق النمو االقتصادي والتنمية االقتصادية 

عىل نحو مستدام.

ومنذ وقت قريب، قدم البنك الدويل تقديرات جزئية لتكلفة االحتالل اإلرسائييل املنطقة جيم، شملت الفوائد 
االقتصادية التي جتنيها إرسائيل ومستوطناهتا اآلن والفوائد املحتملة املبارشة وغري املبارشة التي ستعود عىل الفلسطينيني 
افرتايض  لواقع  التقرير من سيناريو وضعه  الدويل، 3)20(. وخلص  )البنك  الوصول  املفروضة عىل  القيود  إن رفعت 
بديل خيلو من أي قيود مادية أو قانونية أو تنظيمية عىل االستثامر الفلسطيني وأي قيود عىل أصحاب األنشطة االقتصادية 
الفلسطينية تول دون قيامهم باالستثامر واإلنتاج والبيع يف املنطقة جيم، إىل أن الناتج املحيل اإلمجايل الفلسطيني يمكن أن 
يزداد زيادة ملموسة إن ُأتيح الوصول من دون عائق إىل 400 326 دونم من األرايض القابلة للزراعة ومئات األالف من 
دوانم املراعي والغابات وأمكن احلصول عىل مياه الري يف املنطقة جيم. بيد أن ري 400 326 دونم من األرايض الزراعية 
اإلضافية املفرتض إتاحتها للفلسطينيني يف املنطقة جيم سيقتيض توفري نحو 89) مليون مرت مكعب من املياه سنويًا، بينام 
ر التقرير أن ري هذه  يبلغ املقدار املخصص للفلسطينيني حاليًا بموجب اتفاق أوسلو 38.5) مليون مرت مكعب. وقدَّ
املساحة غري املستغلة واستغالل املراعي والغابات اإلضافية سيحقق نحو 704 ماليني دوالر إضافية من القيمة املضافة 

لالقتصاد الفلسطيني، أي ما يعادل 7 يف املائة من الناتج املحيل اإلمجايل لعام ))20.

وتقديرات الزيادة املحتملة يف إنتاج املنطقة جيم، الواردة يف تقرير البنك الدويل، جزئية وحمافظة وغري شاملة. 
فعىل سبيل املثال، اسُتبِعدت من حسابات األرايض القابلة للزراعة التي حيتمل أن يزرعها الفلسطينيون 000 87) دونم 
الفلسطينية  الوطنية  للسلطة  لت  ُحوِّ قد  املنطقة جيم  الواقعة يف  املستوطنون بشكل مبارش. ولو كانت األرايض  يستغلها 
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بحلول عام 2000، حسبام قررته اتفاقات أوسلو، ألضحت مساحة األرايض القابلة للزراعة املتاحة للفلسطينيني أكرب 
من املساحة املذكورة يف التقرير بنسبة 57 يف املائة ولوصلت إىل 400 3)5 دونم، عوضًا عن 400 326 دونم. وهذا يعني 
أن عبء االحتالل عىل القاعدة الزراعية الفلسطينية أشد وطأة من ذلك بكثري )األونكتاد، 4)20(. غري أنه جتدر اإلشارة 
إىل أن حسابات البنك الدويل تناولت فقط التأثريات املبارشة وغري املبارشة الحتالل املنطقة جيم التي تستأثر بأكثر من )6 
يف املائة من أرايض الضفة الغربية. ومع ذلك، ستكون التحسينات اإلضافية املحتملة يف اإلنتاج الزراعي يف الضفة الغربية 
يف بيئة خالية من االحتالل أكرب كثريًا من التقديرات الواردة يف تقرير البنك الدويل وذلك دون تضمني قطاع غزة، إذ إن 
ثمة قيودًا مفروضًة عىل االستثامر يف بقية الضفة الغربية، أي يف املنطقتني ألف وباء، منها القيود املفروضة عىل أنشطة جتهيز 

املنتجات الزراعية يف املناطق الطرفية احلرضية.

ر تقرير البنك الدويل أن تبلغ الزيادة  وفوق العبء الذي يلقيه االحتالل عىل كاهل قطاع الزراعة الفلسطينية، قدَّ
احلجارة  ومقالع  امليت  البحر  معادن  واستغالل  )الزراعة  امُلقيَّمة  القطاعات  من  اإلنتاج  يف  املحتملة  املبارشة  اإلضافية 
بالقيمة  السنة  يف  األقل  عىل  دوالر  مليار   2.2 التجميل(  ومستحرضات  واالتصاالت،  والسياحة،  والبناء،  واملحاجر، 
املضافة، وهو مبلغ يعادل 23 يف املائة من الناتج املحيل اإلمجايل يف عام ))20. وسيتحقق معظم هذه الزيادة من استغالل 

املوارد الزراعية ومعادن البحر امليت.

وفضاًل عن ذلك، ذكر التقرير أن الفوائد غري املبارشة الناشئة عن إزالة القيود املفروضة يف املنطقة جيم ستكون 
كبرية. وستنشأ هذه الفوائد من استبعاد التكاليف الدينامية التي يسببها نقص البنية التحتية املادية واملؤسسية. ومن األمثلة 
التي ساقها التقرير يف هذا الصدد عجز السلطة الوطنية الفلسطينية عن إنشاء طرق فرعية، مما يزيد الوقت الذي تستغرقه 
الرحالت ويرفع تكلفتها. وقد أعاقت حالة شبكة الطرق السيئة من جانبها تطوير ُبنى تتية ُأخرى مثل اخلدمات املرصفية، 
ر التقرير أن جمموع القيمة املضافة املحتملة،  مما يضع مزيدًا من العراقيل أمام املستثمرين والقطاع اخلاص بوجه عام. وقدَّ
املبارشة وغري املبارشة، التي حيققها ختفيف وطأة قيود االحتالل احلالية املفروضة عىل الوصول إىل املنطقة جيم سيبلغ 3.4 

مليارات دوالر، أو 35 يف املائة من الناتج املحيل اإلمجايل لعام ))20، وذلك باحتساب التأثريات املضاعفة املحافظة.

الزراعي  اإلنتاج  ط  ُتنشِّ أن  ُيمكن  املثال،  سبيل  عىل  السياحة،  أن  اتضح  القطاعات،  بني  الروابط  حيث  ومن 
لت  وأن الطلب عىل املنتجات الزراعية، مثل منتجات األلبان واملخبوزات والفواكه واللوز املنتجة حمليًا، سيزداد لو اسُتغِّ
اإلمكانات السياحية يف املنطقة جيم. ومن حيث اجلوانب املالية، فلو استغلت السلطة الوطنية الفلسطينية الزيادة املحتملة 
يف الناتج املحيل اإلمجايل، فستبلغ الزيادة يف إيرادات الرضائب نحو 800 مليون دوالر، وهو مبلغ يمكن استخدام جزء 
املزارعني  إنتاجية  وزيادة  واملرتدية  الضعيفة  الزراعية  التحتية  البنية  لتعزيز  إليه  احلاجة  تشتد  الذي  االستثامر  لتمويل  منه 

الفلسطينيني وقدرهتم عىل املنافسة.

وأشار التقرير، ودراسات سابقة له أجراها البنك الدويل ووزارة االقتصاد الوطني الفلسطينية ومعهد البحوث 
التطبيقية - القدس، إىل أن التحديد الكمي لتكاليف االحتالل الفعلية التي يتكبدها االقتصاد الفلسطيني بوجه عام والقطاع 
الزراعي عىل وجه التخصيص ال يزال أمرًا ملحَا رغم التعقيدات والصعوبات التي تكتنف هذه العملية. ويستدعي تقدير 
تكاليف االحتالل االقتصادية أن تضطلع السلطة الوطنية الفلسطينية واجلهات املانحة واملجتمع الدويل بعمل مجاعي قائم 
التوثيق والتحليل والدراسات الرامية إىل  عىل التعاون. وينبغي أن يتعاون أصحاب املصلحة وأن يقدموا الدعم جلهود 

تديد تكاليف االحتالل االقتصادية تديدًا كميًا، وأن ُتدرج هذه املسألة يف خطة التنمية الفلسطينية.
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 الفصل اخلامس
االستنتاجات والتوصيات

التعويل عىل مواطن قوة القطاع الزراعي والفرص املتاحة فيه ألف- 

االقتصاد  مل يكن  إن  الفلسطينية،  الزراعة  قطاع  تواجه  التي  الرئيسية  العقبات  أن  الدراسة  هذه  من  يتبنيَّ 
الفلسطيني برمته، ترتبط باالحتالل أكثر مما ترتبط بالسياسات االقتصادية التي تضعها السلطة الوطنية الفلسطينية ذات 
القدرة املحدودة عىل تسيري دفة االقتصاد بسبب قلة مواردها املالية وضيق حيز السياسات املتاح هلا. فخالل عقود عديدة، 
انطوى االحتالل عىل نزع ملكية األرايض واملوارد املالية وإفالس املزارعني واملنتجني وإضعاف تنافسية األعامل التجارية 
استثامرات  وتقويض  اإلنتاج  لنمو مؤسسات  الالزمة  املائية  واملوارد  األرايض  وتقّلص  التسويق  القائمة وتضييق فرص 

القطاع اخلاص بزيادة التكاليف التي يتحملها املنتجون واملخاطر التي يتعرضون هلا.

ضت تنافسية وأرباح املنتجني الفلسطينيني  وإضافة إىل ذلك، زادت تكاليف اإلنتاج واملعامالت زيادة فادحة وقوَّ
الذين باتوا يواجهون مزيدًا من الصعاب يف منافسة املنتجات اآلتية من املستوطنات اإلرسائيلية ومن بلدان أخرى يستخدم 
فيها املنتجون تكنولوجيات متطورة وحيصلون عىل املياه ويلجون األسواق من دون عائق وال يتحملون إال تكاليف عادية 

بل وتكاليف خمفضة يف كثري من األحيان ناشئة عن خمتلف اإلعانات التي ُتقدم هلم.

بيد أن قطاع الزراعة الفلسطينية يظل، رغم األرضار التي حلقت به منذ عام 967)، من أكثر ركائز االقتصاد 
الفلسطيني صمودًا، فهو يتمتع بالقدرة عىل التعايف بخطى أرسع وأكثر استدامة من القطاعات األخرى. وتؤكد دراسات 
املياه واألرايض وولوج األسوق من دون  إىل  الوصول  إتاحة  القطاع ومتكينه من خالل  القيود عن هذا  رفع  أن  عديدة 
عائق وتوفري االستثامرات املالئمة والبنية التحتية سيؤدي إىل توسيع مساحة األرايض املروية توسيعًا ملموسًا، وال سيام يف 
املنطقة جيم وغور األردن، وإىل ارتفاع القيمة املضافة املحققة من الزراعة إىل أكثر من 25 يف املائة من الناتج املحيل اإلمجايل 
)وزارة االقتصاد الوطني الفلسطينية ومعهد البحوث التطبيقية - القدس، ))20(. وحتى تنمو الزراعة الفلسطينية التي 
ينبغي اإلرساع يف إجياد حل ملشكلة عدم  التقريب نموًا كاماًل،  تستغل يف الوقت احلايل أقل من ربع إمكاناهتا عىل وجه 
تكم الفلسطينيني يف املوارد الشحيحة من األرايض واملياه. وما مل يتمتع الشعب الفلسطيني بالسيادة عىل املوارد الطبيعية، 

سيتعذر وضع وتنفيذ خطط سديدة لتحقيق التنمية املستدامة يف األرض الفلسطينية املحتلة.

ويستدعي التعايف االقتصادي والزراعي يف األرض الفلسطينية املحتلة اختاذ خطوات صادقة نحو إقامة دولة 
فلسطينية ذات سيادة عىل النحو الذي انعقد عليه توافق اآلراء يف املجتمع الدويل. وريثام يتحقق ذلك، لن يتحقق النمو 
االقتصادي املستدام إال برفع احلصار عن غزة والتخيل عن سياسة اإلغالق يف الضفة الغربية ورفع القيود عن االستثامر 

العام واخلاص، ال سيام يف املنطقة جيم.

به  التنبؤ  يمكن  كبريًا  دعاًم  املناسب  الوقت  يف  املانحة  اجلهات  تقدم  أن  أيضًا  االقتصادي  التعايف  ويقتيض 
ال ألغراض دعم امليزانية فحسب، بل ولتمويل االستثامر بغية إنعاش القاعدة اإلنتاجية املنَهكة. فمن أصل املساعدة التي 
قدمتها اجلهات املانحة وقدرها 2.4 مليار دوالر يف عام 2009، استأثر دعم امليزانية بمبلغ 4.) بليون دوالر لتغطية 85 
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يف املائة من عجز امليزانية املتكرر، بينام بلغ متويل مشاريع التنمية 390 مليون دوالر، أي 6) يف املائة من مدفوعات املعونة 
)البنك الدويل، 0)20(. ونظرًا لتجاهل اإلنفاق عىل التنمية يف ميزانيات السلطة الوطنية الفلسطينية واملعونة املقدمة من 

اجلهات املانحة، ظلَّ إمهال القطاع الزراعي املتواصل يزداد شدة.

وتتمتع الزراعة بقدرة كامنة فعلية وكبرية عىل املسامهة يف التعايف االقتصادي. وبام أن مستوى إنتاجية الوحدة 
الزراعية الفلسطينية منخفض، فإن التوقع املعقول لزيادة هذه اإلنتاجية يقتيض اختاذ تدابري حمددة األهداف جتعل منتجي 
املنتجات الزراعية األولية والثانوية أقدر عىل منافسة الواردات من إرسائيل وغريها يف السوق الفلسطينية وتعزز تنافسية 
الصادرات الزراعية إىل األسواق اخلارجية. ويمثل تسني سلسلة القيمة يف كل خطوة عنرصًا أساسيًا يف اسرتاتيجية تعزيز 

تنافسية املنتجني الزراعيني الفلسطينيني.

بتحسني استخدام  الفلسطيني  الكثري إليقاف تدهور االقتصاد  السائدة حاليًا، يمكن فعل  الظروف  وحتى يف 
املوارد الزراعية وغري الزراعية. وينبغي أن تقوم التدابري السديدة يف مضامر السياسات عىل معرفة مكامن القوة والضعف 

يف القطاع الزراعي والفرص املتاحة فيه. وتشمل مكامن القوة والفرص ما ييل، عىل سبيل املثال ال احلرص:

قرون عديدة من التقاليد والدراية يف استغالل األرض لزراعة الفواكه واخلرضوات وتربية املوايش  )أ( 
والتحيل بروح املثابرة التي تكفل االستمرار؛

توافر أنواع من املحاصيل وسالالت املوايش مقاومة لألمراض ومتكيفة مع املناخ؛ )ب( 

ن األرض الفلسطينية املحتلة من إنتاج طائفة من املحاصيل  تنوع املناخ والبيئات الزراعية الذي يمكِّ )ج( 
وتصديرها طوال العام؛

وجود الكثري من النوايا احلسنة، فضاًل عن الدعم الفعيل واملتوقع من املجتمع الدويل واجلهات املانحة  )د( 
الرئيسية وهو أمر يمكن تسخريه لتعزيز االستثامر يف القطاع الزراعي؛

احتامل قيام سوق متخصصة حمتملة واسعة ومربحة بفضل الطلب القوي يف األسواق املحلية والدولية  )ه ( 
عىل زيت الزيتون الذي تنتجه األرض الفلسطينية املحتلة؛

كثرة املستثمرين املحتملني من الشتات الفلسطيني الذين قد يرغبون يف االستثامر يف اإلنتاج الزراعي  )و( 
األويل والثانوي، إن توفرت البيئة املواتية؛

التدابري املتخذة يف مضامر السياسات التي يمكن أن هتتدي بتحليل سلسلة القيمة ملعرفة مقدار القيمة  )ز( 
التي يمكن إضافتها ملشاريع األعامل الزراعية؛

الزراعيني  العامل  من  العديد  ومهارات  وخربات  معارف  تسخري  من  تقيقها  يمكن  التي  املزايا  )ح( 
الفلسطينيني غري املستخدمني يف الوقت احلايل أو الذين يعملون دون طاقتهم ويشكلون رصيدًا لعاملة ماهرة مهملة وغري 

مستغلة إىل حٍد بعيد يف الوقت احلايل.

ورشكاؤها  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  تتخذ  أن  املثىل  بالطريقة  احلالية  الزراعية  املوارد  استغالل  ويقتيض 
املقرتحات  التالية بعض  الفرعية  األقسام  وترد يف  السياسات.  املدى يف مضامر  وبعيدة  تدابري جادة  الدوليون  اإلنامئيون 

الرامية إىل تعزيز قطاع الزراعة الفلسطينية وتغيري اجتاه املسار اهلابط الذي يسلكه.
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ينبغي أن تزيد السلطة الوطنية الفلسطينية واجلهات املانحة االستثامر يف القطاع  باء- 
الزراعي

بلغ نصيب القطاع الزراعي 4.) يف املائة فقط من جمموع املعونة الدولية )نحو 4) مليون دوالر، من أصل ) 
مليار دوالر( بني عامي 994) و2000 وتناقصت حصته، بني عامي 2000 و2006، إىل نحو ثالثة أرباع واحد يف املائة، 
ه نحو التنمية الريفية من التمويل  أو 30 مليون دوالر من أصل 4 مليارات دوالر )Taghdisi-Rad, 2011(. وباملثل، مل ُيوجَّ

الذي قدمته اجلهات املانحة إىل املنظامت غري احلكومية الفلسطينية سوى 0) يف املائة بني عامي 999) و2008.

ورغم الزيادات الدنيا التي خصصتها السلطة الوطنية الفلسطينية واجلهات املانحة للزراعة يف ميزانية التنمية يف 
السنوات القليلة املنرصمة، ال تزال خمصصات امليزانية دون االحتياجات بكثري يف هذا القطاع االسرتاتيجي اهلام. ونظرًا 
القطاع، انخفضت حصته يف  الزراعي واإلمهال الذي يعاين منه هذا  القطاع  التي يفرضها االحتالل عىل  القيود  لتضافر 

الناتج املحيل اإلمجايل من نحو 3.3) يف املائة يف عام 994) إىل ما بني 5 و6 يف املائة يف السنوات القليلة املاضية.

إنشائها،  منذ  له،  مل ختصص  فإهنا  الزراعي،  القطاع  بأمهية  إسميًا  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  اعرتاف  ورغم 
ص قرابة 85 يف املائة من ميزانية الزراعة ملرتبات  إال ما يزيد قلياًل عن ) يف املائة من جمموع ميزانيتها السنوية، بينام ُخصِّ
موظفي وزارة الزراعة، وهو نمط ال يزال سائدًا حتى اآلن )األونكتاد، 2)20(. ومن الواضح متامًا أن القيود املختلفة 
املفروضة عىل املوارد والوصول حالت دون أن تقدم السلطة الوطنية الفلسطينية الدعم الكايف لقطاع الزراعة املحارص. 
فاألزمات االقتصادية والسياسية واإلنسانية املتكررة، ومنها العمليات العسكرية يف متوز/يوليه وآب/أغسطس 4)20، 
خطتها  يف  دت،  شدَّ الفلسطينية  الوطنية  السلطة  أن  بيد  السيايس.  واهتاممها  وطاقتها  الشحيحة  مواردها  بجل  استأثرت 
ن من إقامة قطاع زراعي مستدام وقادر عىل  الوطنية للتنمية للفرتة 4)20-6)20، عىل أن ثمة حاجة السرتاتيجية مُتكِّ

املنافسة عىل الصعيد الدويل.

تدابري يف مضامر  اختاذ  إىل  ثمة حاجة  الفلسطينية،  الزراعة  التي تعرتض سبيل قطاع  املزمنة  الصعاب  ولتذليل 
العائدات زيادة قصوى. وتدعو احلاجة  املزارعني وضبط تكاليف اإلنتاج وزيادة  ُيبتغى منها تعزيز منظامت  السياسات 
أيضًا إىل بذل جهود حمددة األهداف لدعم صغار املزارعني يف جماالت مثل التسويق، بإنشاء تعاونيات للتسويق الزراعي، 
البارد  التعبئة والتخزين  البيطرية، فضاًل عن اخلدمات يف جماالت  أو إقامة مؤسسة تقدم خدمات املحاصيل واخلدمات 
والنقل والتسويق النهائي للمنتجات. وينبغي أن يشكل تدريب املزارعني والعاملني تدريبًا يعزز قدراهتم ومهاراهتم جزءًا 

من حزمة كاملة تشمل محالت إذكاء الوعي واحلمالت الدعوية لتحقيق مصالح املزارعني.

واستخالص  الفلسطينية  الزراعة  قطاع  تطوير  يف  التعاونيات  قدرات  من  يستفيد  سليم  إطار  وضع  ن  وُيمكِّ
من  جزءًا  اإلطار  هذا  يكون  أن  ينبغي  املثىل،  ويف احلالة  كافة.  العامل  أنحاء  يف  الناجحة  التعاونيات  جتارب  من  الدروس 
جمموعة شاملة من السياسات والقوانني التي ُتنظِّم اإلنتاج الزراعي وعملية جتهيزه وجتارته وتؤثر فيها. وفيام يتعلق بمبادرة 
إنشاء التعاونيات، ُيمكن أن ُتبذل أيضًا جهود إلنشاء أسواق متخصصة يف اخلارج للزيتون وغريه من املنتجات الزراعية 
التي يتأكد متتعها بميزة تنافسية. وينبغي أن ُتبذل أيضًا جهود ترمي إىل تسني اإلنتاجية يف سلسلة القيمة برمتها. وقد تشمل 

هذه اجلهود تفعيل مؤسسة املقاييس واملواصفات الفلسطينية وجملس الزيتون الفلسطيني وتديثهام.

بيد أن جهود تعزيز االستثامر يف القطاع الزراعي ينبغي أن تسبقها دراسات لتحديد املجاالت املحتملة لالستثامر 
الفلسطينية ورشكائها  الوطنية  السلطة  ِقبل  الزراعي ووضع األولويات وتقييمها لتكون أساسًا الختاذ تدابري منسقة من 
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اإلنامئيني. وينبغي أن جُتري وزارة الزراعة واجلهات املانحة مشاورات لتحديد أفضل السبل لتمويل خطة العمل الزراعية 
تعزز اجلهات  أن  وينبغي  املثىل.  بالطريقة  املخصصات  املالئمة وتوزيع  األولويات  لكفالة وضع  للفرتة 4)6-20)20 
ومصادر  الفلسطينيني  الزراعيني  للمنتجني  املستطاع،  قدر  األفضلية،  بمنح  الفلسطيني  االقتصاد  لتنمية  دعمها  املانحة 

اإلمداد الفلسطينية عند رشائها لألنواع املختلفة من السلع التي تستخدمها وتوزعها عىل الفلسطينيني.

احلاجة ماسة إلنشاء مرصف فلسطيني للتنمية الزراعية جيم- 

أبرز تقرير األونكتاد عن املساعدة التي يقدمها األونكتاد للشعب الفلسطيني لعام 2)20 أن ثمة حاجة ماسة 
الفلسطينية وختفيف وطأة  الوطنية  السلطة  له أرصدة كافية لدعم  توفر  الزراعية  للتنمية  إلنشاء مرصف عام غري ربحي 
القيود اإلرسائيلية املفروضة عىل الزراعة الفلسطينية وعكس مسار التأثريات النامجة وما متخض عنه ذلك من عجز السوق 
عن توفري خدمات التمويل والضامن التي تشتد حاجة املزارعني إليها )األونكتاد، 2)20(. وبام أن القطاع الزراعي يمكن 
أن ينهض بدور اسرتاتيجي يف جعل األرايض واملياه بمنأى عن املصادرة، ينبغي أن تشمل مهام املرصف املقرتح تقاسم 
املدخالت  أسعار  تقلب  إىل  أم  أو سياسية  طبيعية  عوامل  إىل  تعزى  أكانت  سواء  الزراعية،  لألنشطة  املالزمة  املخاطر 
وخدمات  التسويق  ودعم  للمزارعني  والضامن  االئتامن  خدمات  تقديم  املرصف  مهمة  تشمل  أن  وينبغي  واملخرجات. 

ما بعد احلصاد ومتويل االستثامر يف البنية التحتية للزراعة واملياه وتوفري الضامنات له.

ومن التدابري التصحيحية التي ينبغي أن تنفذها السلطة الوطنية الفلسطينية واملرصف املقرتح تقديم اإلعانات 
ل تكاليف  لبعض عوامل اإلنتاج لتعويض التكاليف النامجة عن القيود اإلرسائيلية املفروضة عىل استرياد األسمدة وتمُّ
االحتالل األخرى. ويمكن أن تتجسد هذه التدابري يف الربامج التالية: تعويض املزارعني عن األشجار املقتلعة وزراعة 

أشجار جديدة؛ وترويج املنتجات الزراعية الفلسطينية حمليًا ودوليًا وتسني األرايض واستصالحها.

ينبغي حتسني سالالت املوايش والعلف واملحاصيل احلقلية دال- 

ثمة قدرات ال يستهان هبا يف كل من الضفة الغربية وقطاع غزة لتحسني اإلنتاج احليواين، وال سيام إنتاج األبقار 
احللوبة. ويمكن زراعة العلف يف غزة باستغالل مياه املجاري املعاجلة بل وحتى مياه املحيط احليوي بتكثيف الرطوبة لياًل. 
الفصفصة  نبات  الغربية وقطاع غزة. ويمكن زراعة  الضفة  ينمو يف  نبات مقاوم للملوحة يمكن أن  والرغل )الرسمق( 
والربسيم الغنيني بالنيرتوجني بني أشجار املوالح، وهي كلها نباتات جيب رهيا بامء عذب غري ُأجاج. وإضافة إىل ذلك، 
ال حيتاج نبات الِفصة الذي ينمو بشكل جيد يف املنطقة الليبية شبه الصحراوية ويف األرايض اجلافة يف أسرتاليا )يف معدل 
أمطار يرتاوح بني 50) و250 مليمرت( إىل أي عناية وهو نبات غني باملواد املغذية يمكن االستفادة منه ألغراض الرعي يف 
عني املكان. وهو ينمو نموًا زاحفًا ُيثبِّت الكثبان ويمكن جني بذوره الشوكية بجر كتلة من صوف األغنام عليه. وإضافة 
إىل ذلك، يمكن تكوير بعض البقول، مثل اللوبياء والبطاطس احللوة، لتغذية الدجاج واألسامك يف برك غزة عندما تكون 

التكلفة النسبية مواتية.
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يلزم إتاحة الوصول إىل املنطقة جيم من دون عائق هاء- 

تكتيس املنطقة جيم والقدس الرشقية أمهية حاسمة يف خطط التنمية ومشاريعها، وهو أمر تدركه السلطة الوطنية 
الفلسطينية واملجتمع الدويل بشكل متزايد. وسبق أن ُأشري إىل أن السلطة الوطنية الفلسطينية ذكرت، يف تقريرها املقدم 
"العمود  متثل  املنطقة جيم  أن  آذار/مارس 3)20،  بروكسيل يف 9)  ُعقد يف  الذي  املخصصة  االتصال  اجتامع جلنة  إىل 
الفقري لالقتصاد الفلسطيني". ونظرًا هلذه األمهية احلاسمة، ينبغي أن تبذل السلطة الوطنية الفلسطينية واملجتمع الدويل 
جهودًا لتمكني الفلسطينيني من الوصول من دون عائق إىل أرايض املنطقة املعينة حاليًا بوصفها املنطقة جيم التي متثل ثلثي 
األرايض الزراعية يف الضفة الغربية. وثمة حاجة أيضًا لتمكني الفلسطينيني من الوصول إىل 85 يف املائة من املراعي الواقعة 
يف املنطقة جيم أو عىل مقربة منها. وما مل ُيتح الوصول إىل املنطقة جيم، فال ُيمكن أن تتحقق التنمية الزراعية الفلسطينية 

وال أن ُتقام دولة فلسطينية قابلة للبقاء أو اقتصاد فلسطيني مستدام.

إقامة  اخلطة  بنود هذه  تتضمن  أن  وينبغي  املنطقة.  والريفية هلذه  الزراعية  للتنمية  كثريًا وضع خطة  تأخر  وقد 
أيضًا  عاجلة  حاجة  وثمة  والفيضانات.  األمطار  مياه  استغالل  بغية  املياه  لتجميع  احلجم  ومتوسطة  صغرية  شبكات 
للتفاوض مع السلطات اإلرسائيلية بشأن احلق يف إنشاء اآلبار واستخدام مياه األمطار استخدامًا أمثل يف املنطقة جيم. 
وإضافة إىل ذلك، ينبغي أن تكون السلطة الوطنية الفلسطينية سباقة إىل تقديم كل ما يف وسعها من مساعدة ملزارعي املنطقة 

جيم، ال سيام أولئك الذين أصابتهم أرضار جسيمة من املستوطنات وجدار الفصل.

ينبغي تعويض التأثري الناجم عن استخدام العملة اإلرسائيلية وسعر الرصف  واو- 
اإلرسائييل

يف السنوات القليلة املاضية، الحظ األونكتاد أن تقهقر القطاع الزراعي يمثل جزءًا من ضائقة أوسع نطاقًا يعاين 
منها قطاع السلع الفلسطينية املتداولة جتاريًا الذي يندرج يف إطاره قطاعا الزراعة والصناعة الفرعيان. وقد أكد األونكتاد 
أيضًا أن االختناق الذي تعاين منه التنمية االقتصادية الفلسطينية يتسم بضعف قطاع السلع القابلة للتداول التجاري الذي 
حيد احلصار من قدراته وضمور القاعدة اإلنتاجية وضعف التنافسية الدولية بسبب استخدام العملة اإلرسائيلية وسعر 
الرصف املقرتن هبا. وال يعزى تعثر تنمية قطاع السلع القابلة للتداول التجاري وقطاع الزراعة الفرعيني إىل تدمري القاعدة 
اإلنتاجية وتكاليف املعامالت املرتفعة فحسب بل وإنه يعود أيضًا إىل سعر الرصف غري التنافيس الناشئ عن استخدام 

العملة اإلرسائيلية التي يعرب سعر رصفها عن ظروف ومصالح االقتصاد اإلرسائييل األكثر تقدمًا واملختلف هيكليًا.

وبسبب اآلثار املشرتكة هلذه العوامل أصبح وضع املنتجني الفلسطينيني، الزراعيني وغري الزراعيني، يف قطاع 
السلع القابلة للتداول التجاري غري مواٍت إىل حد بعيد إزاء منافسيهم األجانب يف األسواق الداخلية واخلارجية عىل حٍد 
للنمو وآثار  الرتاكمية  ق اآلثار  إذ حال دون تقُّ التنمية،  املوايت إىل إضعاف جممل عملية  سواء. وأفىض هذا الوضع غري 
التعلُّم الطويلة األجل التي تنشأ عن أنشطة اإلنتاج املستمرة، وزاد من حدة االعتامد عىل املعونة وتويالت الفلسطينيني 
املقيمني يف اخلارج التي متثل جمتمعًة ما يزيد عن 60 يف املائة من الناتج املحيل اإلمجايل وتشكل املصادر الرئيسية للعملة 

األجنبية واالستثامر والطلب الكيل.
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ه قطاع السلع القابلة للتداول التجاري الضعيف هيكل االقتصاد بزيادة تكثيف النشاط  وفضاًل عن ذلك، شوَّ
بقطاعي  الرضر  أحلق  تكثيفًا  والبناء  اخلدمات  ويف مقدمتها  التجاري  للتداول  القابلة  غري  السلع  قطاع  يف  االقتصادي 
التصنيع والزراعة. وتكثيف النشاط القتصادي عىل هذا النحو عملية غري صحية نظرًا لضيق املجال املتاح لتحقيق مزيد 
من التوسع يف قطاعي اخلدمات والبناء ألهنام أقل حيوية من قطاعي التصنيع والزراعة وقدرهتام عىل إجياد فرص العمل 

واالبتكار التكنولوجي حمدودة.

الفلسطيني، يمثل سعر الرصف احلقيقي  التي يقدمها األونكتاد للشعب  املساعدة  التقارير عن  يتبنيَّ من  وكام 
عاماًل رئيسيًا يف تدفق التجارة الفلسطينية، بام يف ذلك الواردات والصادرات الزراعية. وال ريب يف أن األخذ بالسياسات 
ض التنافسية الفلسطينية، كام ال ينبغي  النقدية وسياسات سعر الرصف املعمول هبا يف االقتصاد اإلرسائييل األكثر تطورًا يقوِّ
االستمرار يف جتاهل األدلة التي تثبت أن استخدام العملة اإلرسائيلية يلحق الرضر بالتنمية الفلسطينية )األونكتاد، 0)20 

و))20(.

احلايل،  الوقت  يف  متوافرة  غري  فلسطينية  عملة  الستحداث  الالزمة  واملؤسسية  السياسية  الرشوط  أن  وبام 
العملة اإلرسائيلية يف وضع نظام  الناشئة عن استخدام  التصحيحي املمكن لتعويض جزٍء من اآلثار  التدبري  يتمثل  فقد 
للرضائب واإلعانات ُتفرض يف إطاره رضائب عىل واردات خمتارة وُتستخدم اإليرادات املحققة منها ال لتعزيز الزراعة 
نمطيًا  مثاالً  النظام  هذا  ُيعدُّ  أال  وينبغي  الواردات.  ينافس  الذي  الزراعي  اإلنتاج  ولدعم  بل  فحسب  التصدير  بغرض 
إلدارة التجارة، وإنام مسعى ُيبتغى منه تعزيز القدرة التنافسية املحدودة الناشئة عن استخدام العملة اإلرسائيلية وتعويض 

التكاليف اإلضافية التي يتحملها املنتجون الفلسطينيون بسبب االحتالل وسياسة اإلغالق وترشذم السوق الداخلية.

ينبغي محاية البيئة زاي- 

تؤثر التهديدات البيئية الرئيسية، مثل اجلفاف والتصحر وتدهور األرايض وتغري املناخ، يف املامرسات الزراعية 
استخدام  تشجيع  مع  تتسق  سياسات  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  تعتمد  أن  يلزم  ولذلك،  هبا.  وتتأثر  والسيئة  السديدة 
األرايض استخدامًا آمنًا وسلياًم ومع اتباع املامرسات الزراعية السديدة، مثل حفظ الرتبة وغرس الغابات وإعادة تأهيل 
البيولوجي الزراعي وإعادة  التنوع  التطبيقات املقتصدة للمياه وغرس األشجار ومحاية  املياه واستخدام  املراعي وجتميع 

استخدام مياه املجاري املعاجلة وإعادة تدوير خملفات املحاصيل.
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 املرفق
املواد الكيميائية املمنوعة واملقيدة يف الضفة الغربية

وزارة االقتصاد الوطني الفلسطينية ومعهد البحوث التطبيقية - القدس ))20. املصدر: 

أمالح الكلورات  -(

)KClO3( كلورات البوتاسيوم )أ( 

)NaClO3( كلورات الصوديوم )ب( 

أمالح فوق الكلورات  -2

)KCLO4( فوق كلورات البوتاسيوم )أ( 

)NaClO4( فوق كلورات الصوديوم )ب( 

)H2O2( بريوكسيد اهليدروجني  -3

)HNO3( محض النيرتيك  -4

)C12H15N3O6( زيلني املسك  -5

)Hg( الزئبق  -6

)C6H12N4( سدايس أمني  -7

)KMnO4( برمنغنات البوتاسيوم  -8

)H2SO4( محض الكربيتيك  -9

)KCN( سيانيد البوتاسيوم  -(0

)NaCN( سيانيد الصوديوم  -((

)S( الكربيت  -(2

)P( الفوسفور  -(3

)Al( مسحوق األملنيوم  -(4

)Mg( مسحوق املغنيسيوم  -(5

)C10H8( النفثالني  -(6

األسمدة  -(7

)NH4NO3( نرتات األمونيوم )أ( 

)KNO3( نرتات البوتاسيوم )ب( 
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)CH4N2O( اليوريا )ج( 

)CH4N2ONO3( نرتات اليوريا )د( 

األسمدة املحتوية عىل النيرتوجني والفوسفور والبوتاسيوم برتكيز يبلغ 0-27)-7) )ه ( 

األسمدة املحتوية عىل النيرتوجني والفسفور والبوتاسيوم برتكيز قدره 20-20-20 )و( 

أي سامد حيتوي عىل أي مواد كيميائية واردة يف )أ( إىل )ج( )ز( 

أمالح النيرتوز من املعادن األخرى:  -(8

)NaNO3( نرتات الصوديوم )أ( 

)Ca(NO3)2( نرتات الكالسيوم )ب( 

مبيدات اآلفات  -(9

الالنيت )أ( 

)C9H6Cl6O3S( اإلندوسولفان )ب( 

ملح النرتيت  -20

)CH3Br( بروميد امليثيل  -2(

)KCL( كلوريد البوتاسيوم  -22

الفورمالني  -23

)C2H6O2( جليكول اإليثلني  -24

.)C3H8O( غليرِسين  -25
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